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ِجيمِ  ِحيمِ  للاِ بِْسِم *أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ ْحَمِن الرَّ الرَّ  

۞للاُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصبَاٌح ۖ 

يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرٍة  َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّ اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة َّلَّ َشْرقِيٍَّة َوََّل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم  مُّ

ُ لِنُوِرِه َمن يََشاُء ۚ َويَْضِرُب  تَْمَسْسهُ نَاٌر ۚ نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي للاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم۞  ُ اْْلَْمثَاَل لِلنَّاِس ۗ َوللاَّ .[53: النور]للاَّ  
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صورّإجازاتّالعالجّباألعشاب،ّوالزيوت،ّوالتدليك،ّواإلبرّ

.الصينية،ّواإلسعافاتّاألولية  
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يوتّ العطريةالزَّ  

وجمالّعالج  
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مة  مقدِّ

إنَّ الحمَد هللِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوُذ باهللِ مْن شروِر 

أنفسنَا ومْن سيِّئاِت أعمالنَا، مْن يهدِه للاُ فاَل مضلَّ لهُ ومْن يضلْل 

فاَل هادَي لهُ، وأشهُد أنَّ ََّل إلَهَ إَّلَّ للاُ وحدهُ ََّل شريَك لهُ وأشهُد أنَّ 

. ًدا عبدهُ ورسولهُ   محمَّ

َ َحّق تُقَاتِِه َوََّلتَُموتُنَّ إَِّلَّ َوأَنتُم يَا أَ  يَُّها الَِّذين آَمنُوا اتَّقُوا للاَّ

ْسلُِمونَ  (201)مُّ
(2)

.  

اِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها  ن نَّْفٍس وَّ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

َ الَِّذي تََساَءلُون َزْوَجَها و بَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاًَّل َكثِيًرا  اتَّقُوا للاَّ نَِساًء وَّ وَّ

َ َكاَن َعلَْيُكم َرقِيبًا (2)بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ للاَّ
(1)

 .  

َ َوقُولُوا قَْوًَّل َسِديًدا  يُْصلِْح لَُكْم  (00)يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا للاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا  أَْعَمالَُكم َويَْغفِْرلَُكم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِّطِع للاَّ

(02)َعِظيًما
(5)

.
 

ا بعدُ  فإنَّ أصدَق الحديِث كتاُب للاِ تعالَى، وخيُر الهدِي هدُي : أمَّ

، وشرُّ اْلموِر محدثاتَها، وكلَّ محدثٍة بدعٍة، وكلَّ بدعٍة  ٍد  محمَّ

.ضاللٍة، وكلَّ ضاللٍة فِي النَّارِ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[.201 –. آل عمران( ]2)  

[.2 –. النساء( ]1)  

[.02 – 00 –. اْلحزاب( ]5)
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:وبعد  

يوت الطبيعيةفهذا كتيِّب صغ ، وكيفية والعطرية ير يحكي تاريخ الزُّ

وكنت قد  وطريقة استعماله، واحد منها، ، وفائدة كلاستخالصها

ال لكتابي الخطوات اْلولية في اْلعشاب الطبيَّة، وبهَذا  جعلته مكمِّ

الكتاب يستطيع الشخص صنع الزيوت العطرية لوحده دون تكلفة 

وهو أيضا بداية لطالب هذا  غالية، ويستعملها اَّلستعمال الصحيح،

يوت وف ا بمعم الزُّ هَذا وأسأل للا تعالى  وائدها،العلم، وبه يكون ملّمً

.أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفعني به والمسلمين  

 

 

 وكتب

 أبو فاطمة عصام الدين
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:لغةالزيت   

زيََّت يُزيِّت ، تزييتًا ، فهو مزيِّت ، والمفعول : مصدر زات، تقول

.للمتعدِّي –ُمزيَّت   

:الزيت اصطالحا  

منه أنواع  ،معدنّي غليظ القوام سائل ُدهنّي نباتّي أو حيوانّي أو

كات وأنواع لإل و ،تُستعمل في الطعام ضاءة وتزييت اآلَّلت والمحرِّ

من يتكّون أساًسا من عنصري الهيدروجين والكربون، ووسواها، 

يتونوزيت الذُّرة : أنواعه .وغيرهم جوز الهندو الزَّ  

ت يوجد في أَوراق النبا ،َزيت طيّار له رائحة: والزيت العطريّ 

وَزهره
(2)

 .  

ية  يتون باسموسمِّ ْلنَّها شجرة تدرُّ ثمرتها الكثير من  ،هاشجرة الزَّ

.الزيت  

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.القاموس العربي( 2)  
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يوت :أنواع الزُّ  

مادة تمتاز بلوزجتها في : كلمة زيوت جمع زيت، والزيت هو

المواد الالقطبيةدرجات الحرارة العادية، كما أنه من 
(2)

، ويمتاز 

بعدم قدرته على التداخل مع الماء، ويوجد في الحياة البشرية كم 

هائل من الزيوت، ولكل زيت خصائصه الكيميائية المختلفة 

والخاصة به، من حيث التركيب والخصائص الكيميائية 

والفيزيائية، والشكل واللون، والرائحة والتركيب وغيرها، ولكن 

ت أنواع الزيوت فلكل زيت فوائده واستعماَّلته الخاصة مهما اختلف

. بالنسبة لإلنسان  

: أنواع الزيوت  

عن طريق الدهان  زيوت غير صالحة لالستعمال البشري توجد

وهذا النوع من الزيوت يستخدمه اإلنسان لتيسير حياته  واْلكل،

اليومية، مثل زيوت السيارات، حيث إنه لكل محرك سيارة نوع 

ع خاص بها لزيوت، وزيوت اآلَّلت، وأيضاً لكل آلة نوخاص من ا

بشكل جيد، وللتقليل من احتكاك ئها من الزيوت، لضمان بقا

أجزائها مع بعضها البعض، كما أن هناك العديد من أنواع الزيوت 

. المستخدمة في عمليات تنظيف المطبخ وغيرها  

م كما يوجد زيوت صالحة لالستخدام البشري، وهذه الزيوت تنقس

رو  زيوت مستخدمة في الطعام كزيت الزيتون: إلى نوعين والضَّ

، وهذا النوع من الزيت يحمل في ثناياه كماً كبيراً من وغيره

  .وغيرها زيت فول الصوياووزيت عباد الشمس، الفوائد، 
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 جوز الهند،ة في العالج والتجميل، كزيت وهنالك زيوت مستخدم

. ويستخدم هذا الزيت في عالج وطرد القمل من الرأس  

الرشاد وهذا الزيت مفيد بشكل كبير في إيقاف تساقط حب زيت و

. الشعر  

زيت الحناء يساعد على عالج نوبة الصداع والشقيقة، كما كذلك 

، اْلسى النسا أو أنه أحد الزيوت المستخدمة في عالج عرق

يما، ويخفف من اآلم ويعالج بعض أمراض البشرة مثل اْلكز

.اْلعصاب، ويعمل أيضاً على تقوية الشعر وإطالته  

وهذاّالنَّوعّاألخيرّمنّالزيوتّيسمىّبالزيوتّالعطريةّأوّ

ارة،ّومنهاّماّيشربّومنهاّغيرّذلك .الطيَّ  

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

كل منهما بإلكترون واحد، وسميت قطبية ْلنه ( بينهما فرق في الشحنة الكهربائية) القطبية تنشأ من اشتراك ذرتين( 2)

وقطب ( الذرة اْلقل في الشحنة الكهربية ويعبر عنا برمز سيجما مع إشارة موجبة) ينشأ ما هو أشبه باْلقطاب الموجبة

(.الذرة اْلكبر في السالبية الكهربائية ويعبر عنها برمز سيجما مع إشارة سالبة فوق الذرة) سالب   

هاتين الذرتين صغير أما غير القطبية فتنشأ من اشتراك ذرتين بالكترونين أيضا ولكن الفرق في الشحنات الكهربية بين 

.وعليه كل منهما يلغي قوة اآلخر في جذب اَّللكترونات المشتركة( عندما تكون الذرتين من نفس العنصر )جدا أو صفر   
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يوت العطرية :الزُّ  

الزيوت العطرية أو الزيوت الطيارة
(2)

هي مستخلصات زيتية : 

بأن سهلة التطاير يحصل عليها من النباتات أو أجزاء منها، تتميز 

.أو الياسمين زيت القرنفل :لها رائحة فواحة، مثل  

فإن الزيوت العطرية تتبخر  ،وعلى العكس من الزيوت الدهنية

. بشكل كامل وَّل تترك أي أثر خلفها  

وتتكون الزيوت العطرية من العديد من المكونات المختلفة، وهي 

منحلة في الدهون على الرغم من أنها َّل تحوي أي مكونات 

  .دهنية

وانحاللية هذه الزيوت في الماء ضعيفة، وتشكل قطيرات سائلة 

.منهْلنها أقل كثافة  سطح الماءتطفو على   

تمثل الزيوت العطرية المواد الرئيسية المسؤولة عن الرائحة و

المتميزة للنباتات، وهذه المكونات الطيارة لها القدرة على التبخر 

.والتطاير تحت الظروف العادية  

زيوت العطرية بسهولة فصلها عن اْلعضاء النباتية وتتميز ال

.الحاملة لها بواسطة طرق التقطير واَّلستخالص المختلفة  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ة: المقصود بالطيارة أي( 2) .المتبخرَّ  
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:تاريخ الزيوت العطرية  

تؤكد البرديات
(2)

ت، أن ءاالفرعونية واآلثار التاريخية والموميا 

ل من استعمل العطور وعرف قيمتها المصريين القدماء كانوا أوَّ 

من نشاط وحيوية وقدرة على العمل واَّلبتكار، فلقد أعجبوا بها 

المختلفة، حتى أصبحت من تقاليد الحياة وفتنتهم روائحها 

الفرعونية ومن اْلشياء المعتاد استعمالها كل يوم في الموروث 

المصري القديم، وأضحت تقليدا عاديا في زيارتهم وحفالتهم 

.وأعيادهم  

ففي بعض أوراق البردي التي يعود تاريخها إلى حوالي ألفي عام 

ة الفرعونية القديمة قبل الميالد، توجد كتابات تثبت أن الحضار

كانت تستخدم الدهون العطرية، على شكل أقماع صغيرة تنبعث 

.منها روائح عطرة تفوح في البيوت والشوارع  

اكتشف أحد علماء اآلثار في أحد المقابر ( 2211)وفي عام 

الفرعونية، آنية فخارية تحتوي زيوتا عطرية يعود تاريخها إلى 

. عاما( 5330)  

غرمين باستخدام العطور كليوبترا من أكثر المُ وقد كانت الملكة 

والزيوت العطرية في تعطير القصور والمالبس ومياه اَّلستحمام 

وعربة الركوب وكل مكان تذهب إليه، وبعدها انتقلت الزيوت 

العطرية إلى بقية الحضارات
(1)

.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ورق البردي هو نوع قديم من الورق المصنوع من نبات البردي وهو نبات طويل من جنس الُسعد تمتد : البردية( 2)

.الشكل ويرتفع نبات البردي من خمسة إلى تسعة أمتار سيقانه إلى أعلى وهي ذات مقطع مثلث الشكل، وأزهاره خيمية  

ي البريد وهي " البرديَّات"وكان القدامى يكتبون على هذا النوع من الورق إلى أن أصبحت كتاباتهم تسمى بـ  وبذلك سمِّ

سالة ْلنهم كانو يكبون رسائلهم على ورق البردي، واستدرج اللفظ من البريد إلى أصبح مسافة يقاس عل يها كالمتر الرِّ

وعليه فيكون قدر البريد على التفصيل . والكلمتر واسمه البريد، ومقدار البريد  اتفق العلماء أن البريد أربعة فراسخ

:التالي  

.متر 11120عند الحنفية والمالكية   

.متر 55130: وعند الحنابلة والشافعية  

وأصلها بريد دم أي محذوف الذنب، ْلن بغال البريد وهذا أقرب ممن قال إن أصل كلمكة البريد فارسية ومعناها البغل 

.كانت محذوفة اْلذناب كالعالمة لها، ثم سمى الرسول الذي يركبه بريدا  

سالة والصحيح أنَّ بغل البريد سمي بريدا مجازا باَّلستعارة .ْلنه يحمل الورق البردي الذي تكتب عليه الرِّ  

.ويكيبيديا( 1)  



العطرية عالج وجمالالزيوت   
14 

:يةتاريخ المعالجة بالزيوت العطر  

ل من استخدم الزيوت العطرية في العالج َّل شك أن الفراعنة أوَّ 

بها بعد اَّلستحمام،  أجسامهموتقوية اْلبدان، وقد كانوا يدلكون 

وكانوا يستخدمون زيت الكمون قبل الممارسة الجنسية إلنجاح 

الحمل، وتظهر المنحوتات والرسوم على المعابد والمقابر 

الفرعونية ذلك اَّلستعمال، كما وجد مكتوبا على اْلوراق البردية 

المصرية، أسماء زيوت وعالجات للعديد من اْلمراض، وكذلك 

طب الزيوت العطرية في حقب تاريخية قديمة استعمل الصينيون 

.وفي زمن يقارب زمن الفراعنة  

كذلك تابع اإلغريق استعمال الزيوت العطرية للطبابة والتجميل، 

كتابا عن التداوي ( دستوريدس)وكتب الطبيب اإلغريقي المشهور

باْلعشاب والنباتات، وَّل زال يستخدم كمرجع طبي غربي إلى 

.يومنا هذا  

بحرق ( أبقراط)ح مرض الطاعون بالد أثينا القديمة، أمرولما اجتا

الورود والنباتات العطرية على زوايا الشوارع لمنع الوباء من 

على علم بأن الزيوت العطرية ( أبقراط) اَّلنتشار، فقد كان

المنطلقة من تلك النباتات والورود لها دور فعال في مكافحة 

.انتشار المرض  

المعارف الطبية من اإلغريق، وحاولوا  ومن ثم أخذ الرومان معظم

تحسينها، وصارت عادة عندهم غسل اليدين بعد الطعام في أوعية 

مملؤة بالماء والورود، كما كانوا يستعملون هذه الوصفة طوال 

النهار لغسل الوجه واليدين وسائر الجسم إلزالة رائحة العرق، 
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لصداع وقد اشتهروا بوضع أكاليل الزهور على الرأس لعالج ا

.وللزينة أيضا  

م له أهم ر ابن سينا هذا العلم وقدَّ أما عن دور العرب، فلقد طوَّ 

المنجزات التي تمثلت باستعمال عملية التقطير واستخراج الزيت 

الصافي المركز ليضعه في قوارير صيدلية َّلستعماله في معالجة 

مختلف اْلمراض، كما تمكن ابن سينا من تقطير الكحول لتخفيف 

. فة الزيت قبل وضعه على الجلدكثا  

نيه موريس رُ )عشرين، كان الكيميائي الفرنسي وفي القرن ال

أول من أجرى اْلبحاث على الزيوت العطرية الطبية، ( جاتيفوس

وفي تجربة ما، احترقت يده في المختبر، فوضعها في زيت 

الخزامى، فكانت دهشته شديدة عندما تعافت يده من الحروق 

.بسرعة  

:الزيوت في اإلسالم  

سول قد أو :نذكر منها عدَّة بزيت الزيتون في مواضع وصى الرَّ  

ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي للا عنه 

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة : قال رسول للا : قال

. مباركة  

ورواه أحمد والترمذي أيضاً من طريق أبي سيد رضي للا عنه، 

.والحديث صححه اْللباني رحمه للا بمجموع طرقه  

ففي صحيح مسلم عن ، كان يدهن رأسه ثبت أن النبي  وقد

كان إذا دهن رأسه : فقال عن شيب النبي  سئل: جابر بن سمرة

.لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رئي منه  

فهذه دَّللة واضحة على حثِّ الشَّرع على استعمال الزيوت النافعة 

يتونأكال و ة زيت الزَّ .ادِّهانًا وخاصَّ  
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:الصفات الطبيعية للزيوت العطرية  

إن صفات الجودة للزيوت العطرية تتوقف أساسا على الصفات 

الصفات  هذه وأهم ،الطبيعية، وأهمها الرائحة أو النكهة المميزة

:الطبيعية وثوابتها للزيوت العطرية على السواء هي  

معظم الزيوت الطيارة عديمة اللون، والقليل منها أصفر  :اللون( 2

، هذا إن كان استخالصها مبيض، والنادر إما أزرق أو أخضر

ا إن إن كان بالعصر أو بالترقيد فالغالب أن الزيت  بالتقطير، وأمَّ

.يأخذ لون نبتته  

معظم الزيوت الطيارة تتميز بالرائحة العطرة، ونادرا  :الرائحة( 1

، هذا ْلنَّ الزيت يأخذ رائحة ئحتها غير مرغوبة بهاما تكون را

نبتته، فزيت الحلبة له رائحة الحلبة، وزيت الياسمين له رائحة 

.، وهكذاالياسمين  

يوت الطيارة والمستخلصة تتبخر الغالبية العظمى للز :التطاير( 5

عدا القليل منها مثل زيت  ،تماما تحت الظروف الطبيعية والعادية

ك َّلحتوائه على بعض المواد غير المتطايرة كالمواد الليمون وذل

.الصمغية  

في  تنحلُّ  أنها في الماء، إَّلَّ  تنحلُّ جميع الزيوت َّل  :اإلنحالل( 5

.% 23الكحول بنسبة   

للزيوت الطيارة باختالف  قيمة الكثافةتختلف  :النوعيةالكثافة ( 3

 مصادرها النباتية، ومعظم الزيوت العطرية كثافتها أقل من كثافة

.فوق سطح الماء يطفو الزيت العطري يجعلالماء النوعية، مما   
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:طريقة استخدام الزيوت العطرية في العالج  

شاع استعمال الزيوت العطرية في العالج بسبب قدرتها على النفاذ 

خالل طبقات الجلد نظرا لصغر حجم جزيئاتها، مما بدرجة فائقة 

إلى تيار الدم، وقد ثبت أن أغلب تلك الزيوت  صُّ تَ مْ يجعلها تُ 

.العطرية لها مفعول مطهر يقضي على البكتيريا والجراثيم  

:وهناك عدة وسائل َّلستخدام الزيوت العطرية في العالج منها  

اع الزيوت إضافة قليل من الزيوت العطرية إلى بعض أنو( 2

الطبيعية، مثل زيت اللوز لتخفيفها واستخدامها في تدليك الجسم 

، وإن كان الزيت العطري خفيفا يستعمل كله أو بعض أجزائه

.بال تخفيف مباشرة  

إضافة قطرات من الزيوت العطرية المركزة إلى ماء حمام دافئ ( 1

.ويمكث فيه اإلنسان حوالي ربع ساعة  

ت العطرية إلى إناء به ماء ساخن إضافة قطرات من الزيو( 5

يوضع في غرفة النوم حتى يتم استنشاق البخار المعطر 

.المتصاعد  

إضافة قليل من الزيوت العطرية إلى محرمة ورقية ( 5

.واستنشاقها عن طريق اْلنف  

وضع الزيت في إناء صغير تحت شمعة، فيتبخر الزيت ( 3

.بالحرارة فيعطي ريًحا طيِّبا في المكان  

يات محدَّدة للعالج( 2 .شرب كمِّ  

ويجب عدم تعاطي الزيوت العطرية عن طريق الفم أو وضعها 

.آثار جانبية ضارة تخفيف، حتى َّل تتسببعلى الجلد مباشرة دون   
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:آلية عمل الزيوت العطرية في العالج  

الدكتور مجدي محمد صبره، المتخصص في الطب البديل،  يذكر

أنه عند : وعضو المجلس البريطاني للعالج بالوخز باإلبر

استنشاق الزيوت العطرية، فإن جزيئات منها تصل إلى الرئتين 

. وتنتقل مع اْلكسجين إلى الدم ثم إلى أعضاء الجسم المختلفة  

بعض جزيئاتها أما عند مالمسة الزيوت العطرية للجلد، فإن 

. تمتص وتنتقل عن طريق الدم إلى بقية أعضاء الجسم  

وهناك رأي علمي يفسر نظرية الزيوت العطرية العالجية من خالل 

تأثيرها في عصب الشم، فعند استنشاق الزيوت العطرية عن 

طريق اْلنف، فإنها تنشط نهايات اْلعصاب الموجودة في الجزء 

ف، فتقوم بنقل رسائل عصبية العلوي من الغشاء المخاطي لألن

إلى المخ عن طريق عصب الشم، فتعمل على تنشيط مراكز معينة 

في المخ ومن ثم تنشيط الغدة النخامية التي تتحكم في وظائف 

الغدد الصماء اْلخرى، حيث تفرز الهرمونات المختلفة التي تؤثر 

.في وظائف أعضاء الجسم  
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:في النباتات؟ أين تتوفر الزيوت العطرية  

 

.مثل الياسمسن: اْلزهار( 2  

.مثل النعناع: اْلوراق( 1  

.مثل الليمون: الثمار( 5  

.مثل الحبة السوداء: البذور( 5  

.مثل الزنجبيل: الجذور( 3  

.مثل القرفة: اللحاء( 2  

ة :وخالصَّ  

فإنَّ أي نبتة موجودة على وجه اْلرض سواء كانت نافعة أم 

.فإنَّه يمكن استخالص زيتهاضارة، عطرية أو طبيعية،   
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:الطبيعية العطريةالنباتية الزيوت  استخالصطريقة   

ر في فِّ هذه الزيوت مرتفع الثمن وغير متولألسف إن كثيرا من 

اْلسواق، لكن لحسن الحظ يمكن تحضيرها بطريقة سهلة غير 

:مكلفة في المنزل وذلك على النحو التالي  

:بالبارد الزيوت المعصورة( 2  

وهذا بالنسبة للنباتات التي تنتج زيتا حال عصرها مثل الزيتون 

.وغيره  
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:الزيوت المعصورة على الساخن( 1  

وهي زيوت يتم عصرها بطريقة تستخدم فيها آَّلت عصر تعمل 

ا إلى ميكانيكيًّا، وبهذه الطريقة ترتفع درجة حرارة البذرة وزيته

من خواصها الطَّبيعية، وذلك ْلن تُفقدها الكثير  درجة عالية

جّدًا قد تدمَّرت في تلك الحرارة  الهامةمجموعة من الفيتامينات 

.العالية  

:استخالص الزيت بالتسخين مع الماء( 5  

وفي هذه الطريقة تتمُّ عملية التجهيز بتكسير وتفتيت البذور، ثمَّ 

على  وضعها في أوان معدنية كبيرة وتغمر بالماء ثمَّ تترك لتغلي

النار لفترات طويلة كي يتحرر الزيت من البذرة ويطفو فوق سطح 

الماء، ثم يترك السائل الممزوج بالزيت ليبرد ويتم تصفيته بعدها 

ليتخلض من الماء وهذا بالتبخير، ولكن هذه الطريقة َّل تنتج كثيرا 

.من الزيت  

، وهذا استخالص الزيت بالتقطير سواء بالماء، أو بالبخار( 5

النَّوع ردَّه بعض أهل اَّلختصاص بقوله أنَّ الخارج من التقطير 

...ليس زيتًا بل هو نوع من الكحول عطري  

:النَّقيع أي استخالص الزيت بالترقيد( 3  

:ساخن وبارد: والنقيع نقيعان  

:النقيع الساخن (أ  

هو بوضع الزيت والنبتة في وعاء زجاجي فوق قدر تحتوي على و

.ساعات 5الماء، مع تحريك الخليط مدة ماء ثمَّ يغلى ذلك   

لكن هذه الطريقة سريعة، وفي الغالب تتغير رائحة الزيت والنبتة 

.، إلى غير رائحتها اْلصليةمعه  
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:النقيع البارد( ب  

وفي هذه الطريقة، يتمُّ ترقيد النبتة مع زيت نباتي كي يمتص كلَّ 

وهي أحسن من النقيع  فوائدها، وهي أنجع طريقة متداولة،

الساخن، ْلنَّ النبة في هذه الحالة سوف تعطي كلَّ عطرها 

استخالصه كلُّه دون تغيُّر شيء في رائحة الزيت  ويتمُّ تدريجيًّا، 

:وهي على ما يلي وَّل النبتة،  

 تهرس الجذور أو أو العطري النباتتقطع الزهور أو أوراق ( 2

  .إلى أجزاء صغيرة غيره

زيت  يسكب عليها مثلها النبتة أو البذور في برطمان ثمَّ  توضع( 1

كلغ من  2 :، مثالأو زيت الزيتون نباتي مثل زيت دوار الشمس

ا فائدة النبتة عليها واحد لتر من الزيت، ار الشمس أو  وأمَّ زيت دوَّ

ان نَّهمافإ زيت الزيتون ، وزيت الزيت العطري من النبات يمتصَّ

ون رائحة عطر النبتة قوية مثل كالزيتون أحسن ولكن لن ت

استعمال زيت دوار الشمس، لغلبة ريح زيت الزيتون عليه، ولكنَّه 

  .أنفع في كل اْلحوال

إن كان  يوما 12 يوما إن كان الطقس ساخنا إلى 25من  يترك (5

في الشمس في مجرى الهواء مثل نافذة، في آنية  الطقس باردا،

كلُّهُ ويحفظ في زجاجات داكنة ، ثمَّ يصفَّى المزيج داكنة اللون

.اللون  

ولكي يكون  ولزيادة تشبع الزيت النباتي بالزيت العطري،( 5

تصفى أجزاء الزهور أو اْلوراق في الوعاء، ويعاد  مركًَّزا جّدًا،

.في الزيت المستخلص نفسهوضع زهور أو أوراق جديدة   

ظ في ويبقى هذا المستخلص صالحا لالستعمال مدَّة سنة، إذا ما حف

.مكان معتدل البرودة ومظلم  

.، أو الترقيدوهذه الطريقة اْلخيرة تسمى بالنَّقيع الزيتي البارد  
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:فوائد وصور استخدام الزيوت العطرية  

ثبت أن للزيوت العطرية مفعوَّل قويا مضادا للبكتيريا والجراثيم، 

كما أنها تعتبر مطهرا قويا وقاتال للجراثيم، ومزيال للمرض 

.ومن أهم صور استخدام الزيوت العطرية والعدوى،  

وسيلة فعالة لمساعدة ( الخزامة)يعتبر التدليك بزيت الالفندر ( 2

الجلد على امتصاص هذه الزيوت، كما أنه وسيلة ناجحة لتنشيط 

الدورة الدموية وتدفق السائل الليمفاوي وإراحة العضالت 

اْللم في المرهقة ومساعدة الجسم بالتخلص من السموم وتسكين 

.بعض مناطق الجسم  

اَّلستنشاق لعالج نزَّلت البرد واْلنفلونزا باستخدام وكذلك ( 1

زيت الالفندر وزيت الكافور، ويكون اَّلستنشاق بإضافة بضع 

قطرات من الزيت في وعاء به ماء مغلي، ويقوم المريض 

باَّلنحناء فوق الوعاء مع وضع منشفة فوق رأسه مع التنفس 

ْلنف، وهذا التنفس يساعد على فتح الممرات العميق من خالل ا

اْلنفية، بينما يساعد التنفس العميق من خالل الفم في عالج 

.الحنجرتقرحات   

رش الزيوت العطرية في هواء الغرفة يساعد في القضاء  أيضا( 5

أو على الجراثيم، ويفضل هنا استخدام زيت شجرة الشاي، 

ن الزيت في إناء ويمكن تحقيق ذلك بوضع قطرات مالقرنفل، 

يحتوي على ماء مغلي، أو بوضع قطرات من الزيت على المصباح 

.إضاءته الكهربائي قبل  
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تناول الزيت العطري بالفم لعالج اْلمراض المعوية، كذلك ( 5

.كاستخدام زيت الورد أو البابونج مضافا إليه السكر أو العسل  

لجرانيوم، استخدام كمادات زيت الورد أو الالفندر أو اأيضا ( 3

.لعالج التهاب الثدي عند المرضعات  

استخدام زيت العرعر لعالج الروماتيزم واْلكزيما، وذلك و( 2

بإضافة أربع قطرات من الزيت إلى نصف كوب من زيت اللوز، 

ويدلك الجلد المصاب برفق عدة مرات يوميا، ويمكن إضافة 

خلطت قطرات من الزيت النقي إلى ماء اَّلستحمام الدافئ، وإذا 

بضع قطرات منه مع زيت فول الصويا فإنها تنفع في معالجة 

.التهاب المثانة وآَّلم الحيض عند الدلك أسفل المعدة  

لتحسين طعم المواد الغذائية،  يالعطر الزيتويستخدم ( 0

وإصالح اَّلضطرابات الهرمونية والعادة الشهرية، كما أنه منبه 

  .هر قوي وقاتل للفطريات والجراثيمومط

ويستخدم كغرغرة في عالج التهابات الحلقوم والبلعوم واللوز ( 1

.وذلك بإضافة قطرات منه في نصف كوب من الماء الساخن  
 

وَّل شك ان هناك العديد من الزيوت العطرية الطيارة الشائعة 

اَّلستعمال، أصبحت اآلن في متناول اليد، ومن السهل الحصول 

أسماء بعض  وفيما يليعليها وعلى الوصفات العالجية أيضا، 

:الطبيعية وفوائدها العالجيةوالزيوت العطرية   
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:الزيتون زيت  

 السنين، آلَّلف استخدمت التي الزيوت أقدم من الزيتون زيت يعدّ  

 أو الحبوب، أو البذور، من يُستخرج َّل الذي الوحيد هو ويعتبر

 ويختلف الزيتون، شجرة ثمار من يُستخرج إنّه بل المكسرات،

 كما والمناخ، التربة، ونوع الثمار، نُضج درجة ِوفقَ  ولونه مذاقه

 الداكن، اْلخضر اللون إلى للشفاف المائل اللون بين لونه يتدرج

 ذا الزيتون زيت ويتسم الزيت، تكرير عمليّة حسب هذا ويختلف

 الزيتون زيت أنّ  بالذكر الجدير ومن بكثافته، الجيدة الجودة

 المشبعة غير اْلحادية الدهون من عالية نسبة على يحتوي

Monounsaturated 

Polyunsaturated   المشبعة غير المتعدّدة الدهون وتليها 

  .المشبعة الدهون من جداً  قليلة وكمية

  :الزيتون زيت فوائد

 يأتي وفيما للجسم، الصحيّة الفوائد من العديد الزيتون لزيت يوجد

  :الفوائد هذه أهم

 كبيرة كميات استهالك أنّ  من الرغم على: الوزن تقليل مكانيّةا( 2

 وجدت الدراسات من العديد أنّ  إَّل الوزن، لزيادة يؤدي الدهون من

المتوسط اْلبيض البحر حمية بين عالقة
(2)

 من الكثير تتضّمن التي 

  وضحت وقد الجسم، وزن في اإليجابي التأثير مع الزيتون زيت
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.هو نظام غذتئي غير مقصود ساعد أهالي المنطقة على تقليل الوزن والتمتع بوقاية من العديد من اْلمراض( 2)  
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 يرتبط لم الزيت هذا من عالية كميات استهالك أنّ  الدراسات إحدى

 نظام اتّباع أنّ  إلى أخرى دراسة أشارت كما الوزن، في بزيادة

 اْلكسدة مضادات مستويات بارتفاع ارتبط قد الزيتون بزيت غنيّ 

. الوزن وبخسارة الدم، في  

 حيث: لاللتهابات ُمضاّدة خصائصكما يمتلك زيت الزيتون ( 1

باَّللتهابات  اإلصابة عندهتقلَّ  أن البكر الزيتون زيت لمتناول يمكن

Oleocanthal   اْلوليوكانثال ُمركب على َّلحتوائهوذلك  

 المشابه بعمله المركب هذا ويمتاز التأكسد، مضادات من وغيره

Ibuprofen اإليبوبروفين لدواء  

 اْلولييك حمض أنّ  إلى الدراسات وتشير لاللتهابات، الُمضاّدة

Oleic acid  

المتفاعل البروتين: مثل اَّللتهاب، مؤّشرات مستويات من يقلّل قد  

C-reactive protein 

 إلى الباحثون أشار حيث: القلب بأمراض اإلصابة خطر خفض( 5

 َّل الشمس دّوار زيت أو الزيتون بزيت المقليّة اْلطعمة تناول أنّ 

 لوحظ كما الوفاة، أو القلب بأمراض اإلصابة خطر لزيادة يؤدي

 هذه تناول من الرغم على أنّه المتوّسط اْلبيض البحر بمنطقة

اإلصابة     خطر بزيادة يرتبط لم ذلك أنّ  إَّل كبيرة بكميات اْلطعمة

    Coronary heart disease    التاجيّة القلب بأمراض 
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 على يحافظ الزيتون بزيت اْلطعمة قلي أنّ  بالذكر الجدير ومن

 سلق مع مقارنة الغذائيّة العناصر من محتواها من أكبر كميات

. اْلطعمة هذه  

 كبار أن ُوجد حيث: الدماغيّة بالسكتات اإلصابة خطر تقليل( 5

 إصابتهم خطر يقل بانتظام الزيتون زيت يتناولون الذين السنّ 

 بنسبة يتناولونه َّل الذين باْلشخاص مقارنة الدماغيّة بالسكتات

52 .%  

 منطقة في وذلك: لزهايمرا بمرض اإلصابة معدل انخفاض( 3

 لزيت اَّلستهالك مستوى بارتفاع تتسم التي المتوسط البحر

. البلدان من بغيرها مقارنة فيها الزيتون  

 حيث: الروماتويدي المفاصل التهاب عالج على المساعدة( 2

 مع الزيتون زيت مكمالت تناول أنَ  اثبات فيها تم دراسة أُجريت

 الغنيّة اَّللتهاب لمضادات مصدراً  يُعتبر الذي السمك زيت مكمالت

 سْ بُّ يَ والتَّ  المفاصل، وألم اليد، مسكة من نَ سَّ حَ  ،5-بأوميغا

. المرض بهذا المصابين اْلشخاص عند الصباحي  

 وجدت حيث: السرطان أنواع ببعض اإلصابة خطر خفض( 0

 أنواع عن عوضاً  الزيتون زيت استهالك أنّ  الدراسات إحدى

 خطر يقلّل قد ،المشبعة الدهون خاصّ  وبشكل خرى؛اْل الدهون

 وأورام العلوي، الهضمي والجهاز الثدي، بسرطان اإلصابة

 ومن وغيرها، والمستقيم، القولون وسرطان التنفسية، المسالك

 وذلك التأكسدي اإلجهاد يقلل الزيتون زيت أنّ  بالذكر الجدير
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 خطر تقليل في بدوره يساهم الذي هـ؛ فيتامين على َّلحتوائه

  .أيضاً  بالسرطان اإلصابة

 إحدى أشارت حيث: الجيّد الكولسترول وظائف تحسين( 1

 البحر منطقة لسكان الغذائي النظام أنّ  إلى الحديثة الدراسات

 وظائف يعّزز أن يمكن البكر الزيتون بزيت الغنيّ  المتوسط اَّلبيض

 بأمراض لإلصابة عرضة اْلكثر اْلشخاص عند الجيّد الكولسترول

 جيّد بشكل يعمل َّل الكولسترول من النوع هذا إنّ  حيث القلب،

 صغيرةٍ  عينةٍ  على أجريت التي الدراسات بعض أشارت كما لديهم،

 مضادات من المحتوى عالية اْلطعمة تناول أن إلى اْلشخاص من

 الكولسترول وظائف من يحّسن البكر الزيتون زيت ومنها التأكسد؛

 في الزائد الكولسترول من كالتخلّص اإلنسان جسم في الجيّد

 اْلوعية على ويحافظ للتأكسد، كمضادّ  يعمل كما الشرايين،

 القلبية باْلمراض اإلصابة خطر يقلّل مّما مفتوحة، الدمويّة

  .الوعائية

  :للبشرة الّزيتون زيت فوائد

.اْلكسدة ومضاّدات  E 2 )بفيتامين لغناه البشرة، ترطيب  

  المختلفة؛ الجلد التهابات يعالج فهو الجلد، صّحة تحسين (1

.E فيتامين على َّلحتوائه       

  .الجلد سرطان من الوقاية( 5

، بشكلٍ  المكياج إزالة في اْلفضل فهو المكياج، إزالة( 5  طبيعيٍّ

.الحّساسة البشرة ْلصحاب وخاّصة  
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.البشرة تجاعيد يقاوم فهو الّشيخوخة، عالمات مكافحة( 3  

  .والبثور الّسوداء الّرؤوس من التّخلُّص( 2

.E فيتامين على َّلحتوائه الجلد، خاليا وتجديد إصالح( 0    

.البشرة تغذية( 1  

  .البشرة وتنظيف تطهير( 2

 

  :الّصحيّة الّزيتون زيت فوائد

 على َّلحتوائه القلب بأمراض اإلصابة فرص من التقليل( 2

 كبيرتين ملعقتين بتناول فينصح المشبعة، غير اْلُحاديّة الّدهون

  .يوميّاً  منه

  .الّسرطان بمرض اإلصابة إحتمالية تقليل( 1

  .الوزن تخفيف( 5

.الّدم ضغط عالج( 5  

  .به اإلصابة من والوقاية الّدم سّكر عالج (3

  .الكوليسترول عالج( 2

  .اْلظافر بصّحة العناية( 0

  .الّزهايمر مرض من الوقاية( 1

  .العظام تقوية( 2
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  .اَّلكتئاب من التّخفيف( 20

  .اإلمساك عالج( 22

  .الكلى حصوات على القضاء( 21

  .اْلذنين شمع إزالة( 25

  .الّدماغيّة الّسكتات حدوث منع( 25

  .واْلوجاع اآلَّلم من التّخفيف( 23

  .طبيعي بشكلٍ  الشفاه وترطيب تقشير( 22

  .الكعبين تشقّقات عالج( 20

 

  :للّشعر الّزيتون زيت فوائد

  .الّشعر صّحة على الحفاظ( 2

  .الّشعر تكثيف( 1

  .القمل على القضاء( 5

  .الّرأس قشرة من التّخلُّص( 5

  .الّشعر تجعُّد من التّخفيف( 3

  .مميزاً  لمعاناً  الشعر منح( 2

  .الّرأس فروة في الّصدفية من التّخفيف( 0
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  :للبشرة الطّبيعيّة الّزيتون زيت وصفات

 صّحة وتحسين البشرة لتقشير تُستخدم :والعسل الّزيتون زيت( 2

:كاآلتي وذلك الجلد،  

: المكّونات  

. الّزيتون زيت من كبيرتان ملعقتان( أ  

. الّزبادي من كوب ثلث( ب  

. العسل من كوب ربع( ج  

: التّحضير طريقة  

. كثيف خليطٍ  على للحصول جيّداً  المكّونات تُخلط  

. بالماء يغسل ثمَّ  دقيقةٍ  10 لمّدة ويترك الوجه على الخليط يوضع  

. أسبوعيّاً  واحدةً  مّرةً  الوصفة تكّرر  

 حدوث لمقاومة الوصفة هذه تستخدم :واللّيمون الّزيتون زيت( 1

  :كاآلتي البشرة، تجاعيد

: المكّونات  

. الزيتون زيت من كبيرتان ملعقتان( أ  

. الليمون عصير من كبيرة ملعقة( ب  

. الملح من القليل( ج  
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: التّحضير طريقة  

. الّزيتون زيت من قطراتٍ  ببضع بلطفٍ  الوجه يدلّك  

 لتقشير اللّيمون عصير يضاف ثمَّ الملح  مع الّزيتون زيت يخلط

. البشرة  

. الوجه في الجافّة المناطق على الخليط يوضع  

 :البشرة وتفتيح لنضارة يستخدم :والكركم الّزيتون زيت( 5

: المكّونات  

. الزيتون زيت من كبيرة ملعقة( أ  

. الكركم بودرة من صغيرة ملعقة نصف( ب  

. الزبادي من كبيرتان ملعقتان( ج  

: التّحضير طريقة  

 يجفّ  حتّى ويترك الوجه على الخليط ويوضع جيّداً  المكّونات تُخلط

. بالماء يغسل ثمَّ  دقيقة 23-20 لمّدة  

ً  مّرتين الوصفة تكّرر . أسبوعيّا  

 النعومة إلضفاء يستخدمان :الخروع وزيت الّزيتون زيت( 5

 :كاآلتي وذلك الّشيخوخة، عالمات ولتجنُّب البشرة على والنضارة

: المكّونات  

. الّزيتون زيت من كبيرة ملعقة( أ  

. الخروع زيت من كبيرة ملعقة( ب  
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 الّشاي شجرة زيت أو الاّلفندر زيت من قطراتٍ  بضع( ج

(. اختياري)  

: التّحضير طريقة  

 بلطفٍ  تدليكه مع الوجه على الخليط ويوضع ،جيّداً  المكّونات تُخلط

 20 لمّدة الوجه على ويترك دقائق 5-1 لمّدة دائريّةٍ  بحركاتٍ 

. دقائق  

. دافئ بماءٍ  مبلّلة قماشٍ  قطعة بواسطة الماسك يزال  

ً  مّرات 5 أو 5 الوصفة تُكّرر . أسبوعيّا  

 وتغذية لتعقيم الوصفة هذه تستخدم والخل الّزيتون زيت( 3

  :هي وطريقتها البشرة،

: المكّونات  

. الزيتون زيت من كوب نصف( أ  

. الخل من كوب ربع( ب  

. الماء من كوب ربع( ج  

: التّحضير طريقة  

. جيّداً  وتَُرجُّ  قنّينة في المكّونات توضع  

 دائريّةٍ  بحركاتٍ  بلطفٍ  التّدليك مع الوجه على منها القليل يوضع

. التّالي لليوم كاملةً  ليلةً  وتترك  

ً  الوصفة هذه تكّرر . النّوم قبل يوميّا  



العطرية عالج وجمالالزيوت   
34 

ّكر الّزيتون زيت( 2  البشرة، لتقشير الوصفة هذه تستخدم :والسُّ

  :وطريقتها

: المكّونات  

. الزيتون زيت من كبيرة ملعقة( أ  

. السكر من صغيرة ملعقة نصف( ب  

: التّحضير طريقة  

 يغسل ثمَّ  بتقشيره، للقيام الوجه على وتوضع جيّداً  المكّونات تُخلط

. الّدافئ بالماء  

 لترطيب الوصفة هذه تستخدم :البيض وصفار الّزيتون زيت( 0

  :هي وطريقتها الجافّة، البشرة

: المكّونات  

. الّزيتون زيت من كبيرة ملعقة نصف( أ  

. بيضة صفار( ب  

. الطّحين من كبيرة ملعقة( ج  

: التّحضير طريقة  

 10 لمّدة ويترك الوجه على الخليط ويوضع جيّداً  المكّونات تُخلط

. يُغسل ثمَّ  دقيقة،  
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  :وطريقته البشرة، لتنظيف الزيتون زيت( 1

: المكّونات  

. الّزيتون زيت من القليل  

: التّحضير طريقة  

. البشرة مسامات لفتح الّدافئ بالماء الوجه يغسل  

 بها كامالً  الوجه ويدلّك اليد على الّزيتون زيت من كميّة توضع

. ثانية 50 لمّدة  

. جيّداً  ويجفف الّدافئ بالماء الوجه يُغسل  

وصودا الخبز الّزيتون زيت( 2
(2)

 لتقشير الوصفة هذه تستخدم :

  :هي وطريقتها أيضاً، البشرة

: المكّونات  

. الزيتون زيت من كبيرة ملعقة( أ  

. داالصو من كبيرة ملعقة( ب  

: التّحضير طريقة  

 بواسطة ويفرك الوجه على الخليط ويوضع جيّداً  المكّونات تُخلط

. دقائق 5 إلى 5 لمّدة اْلصابع أطراف  

.مبلّلة قماشٍ  قطعة بواسطة الوجه عن الماسك يزال  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://sotor.com )2 
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:زيت الحبة السوداء  

  :البركة زيت فوائد

 تُكسب التي المركبات من مجموعة على البركة زيت يحتوي

 الفوائد عن العلماء بحث وقد الصحيّة، الفوائد من الكثير الجسم

 حتى الدراسات معظم فإنَّ  ذلك ومع السوداء، الحبة لزيت المحتملة

 الضروري من لذلك فقط، والحيوانات الخاليا على تطبيقها تمَّ  اآلن

 اإلنسان، على الزيت هذا فعالية لتأكيد اْلبحاث من المزيد إجراء

:البركة زيت فوائد لبعض بيان يأتي وفيما  

 خفض على البركة حبة يساعد زيت أن يمكن إذ: الوزن خسارة( 2

BMI الجسم كتلة مؤشر   

 على يساعد أن يمكن حيث: البشرة صحة على المحافظة( 1

 عدم من الرغم على وترطيبها البشرة وتنعيم الشعر، ترطيب

. ذلك يؤكد علمي دليل وجود  

 دراسة أشارت فقد اإلكزيما، على تأثير له يكون أن يمكن كما( 5

 مع باإلكزيما المصابين قِبل من البركة حبة زيت استخدام أن إلى

 على المنتشرة اإلكزيما تقليل في دور له كان الموصوفة اْلدوية

. اليدين  

.الصدفية لمرضى مفيداً  يكون أن ويمكن( 5  

 البركة حبة زيت أنّ  اْلبحاث أظهرت فقد: الشباب حب تخفيف( 3

 قد لاللتهابات ومضادة للميكروبات، مضادة خصائص يمتلك

. الشباب حب من التخفيف على تساعد  
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 أظهرت حيث: السرطانية الخاليا بعض على تأثير امتالك( 2

  الثيموكينون مادة أنّ  الدراسات

Thymoquinone  

 الموت عملية تحفز أن يمكن البركة حبة زيت في الموجودة

Apoptosis المبرمج 

 الدماغ، سرطان كخاليا السرطانية، الخاليا من أنواع لعدة

 حتى الباحثون يعرف َّل ذلك ومع ،الثدي وسرطان الدم، وسرطان

 في السرطان مرض لمكافحة البركة زيت فعالية مدى اآلن

. للعالج كبديل استخدامه ينبغي وَّل اإلنسان،  

 على أجريت دراسة أظهرت فقد: والكبد الكلى وظائف تحسين( 0

 من ويقلل والكبد، الكلى بُنية يحسن قد البركة حبة زيت أنّ  الفئران

 يعرف لم ولكن العضوين، هذين تصيب التي اْلمراض مضاعفات

. اإلنسان عند يكون أن يمكن التأثير هذا كان إذا  

 أجريت دراسة أظهرت إذ: السكري بمرض اإلصابة خطر تقليل( 1

 مضادة خصائص يمتلك قد البركة حبة زيت أن الحيوانات على

نة السكري لمرض  توجد َّل ولكن الدم، في السكر لمستويات ومحسِّ

. اإلنسان عند التأثير ذلك تثبت نتائج  

 تحسين على يساعد أن يمكن حيث: الرجال لدى العقم عالج( 2

 السائل حجم وزيادة عددها، وزيادة المنوية، الحيوانات حركة

 الحيوانات في بمشاكل أو بالعقم المصابين الرجال عند المنوي

. المنوية  
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 حبة مستخلص تناول يساعد أن يمكن إذ: الدم ضغط خفض( 20

 اْلشخاص عند الدم ضغط ارتفاع تقليل على شهرين مدة البركة

. معتدل بشكل الدم ضغط لديهم يرتفع الذين  

 البركة حبة زيت يساعد حيث: الكوليسترول مستويات خفض( 22

 المرتفعة؛ الكوليسترول نسبة خفض على البركة حبة مسحوق أو

 الصحية الدهنية اْلحماض من عالية كميات على يحتوي إنَّه حيث

. الصحية الكولسترول مستويات على المحافظة في تساهم التي

 حبة زيت تناول يساعد أن يمكن إذ: المفاصل التهاب تخفيف( 21

 الروماتويدي المفاصل التهاب أعراض من الحد على البركة

Rheumatoid arthritis  

 التأثيرات تساعد أن يمكن حيث: الربو أعراض تحسين( 25

 التخفيف على البركة حبة زيت في الموجودة لاللتهاب المضادة

. الهوائية الشعب التهاب وأعراض الربو، أعراض من  

 أو البركة حبة تناول إنّ  إذ: المعدة اضطرابات من الوقاية( 25

 وتشنجاتها، المعدة آَّلم تخفيف على يساعد منها المستخرج الزيت

 بالغازات، اإلصابة من التخفيف على الزيت يساعد أن يمكن كما

. والقرحة المعدة، وانتفاخ  

 على وضعه عند البركة زيت يساعد حيث: الجروح التئام( 23

 والبكتيريا، اَّللتهابات تقليل طريق عن الجروح التئام على الجلد

. وصحية جديدة بشرة تكوين وتحفيز  
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 زيت أنّ  الدراسات إحدى أظهرت فقد: اْلنف حساسية عالج( 22

  ما أو التحسسي اْلنف التهاب تخفيف على يساعد قد البركة حبة

 Allergic Rhinitis القش بحمَّى يسمى  

 والسيالن، والحكة، اْلنف، احتقان من التخفيف طريق عن

.والعطس  
 

  :البركة حبَّة زيت استخدام كيفية

 موضعياً  تطبيقه أو كبسوَّلت شكل على البركة زيت استخدام يمكن

 التدليك، زيوت إلى إضافته يمكن كما والشعر، الجلد على

 والعطور، منزلياً، المصنوعة بالبشرة العناية ومنتجات والشامبو،

 الطهي، في َّلستخدامه مناسباً  الجودة عالي البركة زيت ويعتبر

 توصيات الحالي الوقت في يوجد وَّل والمشروبات، والَخبز،

 من تعدي اَّلستعمال يجب َّل ولذا المناسبة، الكمية حول محّددة

.صغيرتين ملعقتين إلى ملعقة  

 

  :والبشرة للشعر البركة حبة زيت فوائد

 لفوائده الشعر مشاكل عالج في كثيراً  البركة حبة زيت يستخدم

  :ومنها العديدة،

 مهمةً  الرأس فروة فصحة: الرأس فروة صحة على الحفاظ( 2

 البصيالت وجود مكان ْلنها الشعر؛ بصحة اْلمر يتعلق عندما جداً 

 على البركة حبة زيت ويحتوي فيها، الشعر إنتاج يتم التي

 ومسكنةٍ  والفيروسات، والفطريات، للبكتيريا، مضادةٍ  خصائص
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 إنتاج من وتوازن المرطبة، الخصائص إلى باإلضافة لآلَّلم،

 من الكثير من الرأس فروة يحمي مما الرأس، فروة في الدهون

 وانسداد إضعاف، إلى تؤدي التي وغيرها القشرة، مثل المشاكل

. الشعر بصيالت  

 مضادةٍ  خصائص على يحتوي إذ: الشعر نمو إعادة تحفيز( 1

. جديد من الشعر نمو إعادة من نهيمكِّ  مما للهيستامين،  

 من مختلف نوعٍ  مئة على يحتوي حيث: الشعر تساقط منع( 5

 يعيد مما والشعر، البصيالت تغذية يمكنها التي الغذائية العناصر

. الشعر تساقط تمنع وبالتالي للبصيالت، الصحة  

 تمنع التي الخصائص على يحتوي إذ: الشيب ظهور منع( 5

 يجعله مما الشعر، بصيالت في النضوب من الصباغية الخاليا

. الشيب من ووقايةً  عالجاً   

 الدهنية اْلمينية اْلحماض على يحتوي حيث: الشعر ترطيب( 3

 الدهون إنتاج من ويوازن كما الشعر، في الترطيب تغلق التي

. الجاف الشعر يرطب مما الرأس فروة  

: الحرة الجذور أضرار من الرأس وفروة الشعر وقاية( 2

 الجذور تأثير مفعول تبطل البركة حبة زيت في اْلكسدة فمضادات

. أضرارها من الرأس وفروة الشعر يحمي مما الحرة  
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  :للبشرة البركة حبة زيت فوائد

 مشاكل تعالج التي الفوائد من العديد على البركة حبة زيت يحتوي

:ومنها البشرة،  

 على يحتوي محضر لوشن استخدام يمكن إذ: الشباب حب( 2

. كبير بشكلٍ  الشباب حب من للتقليل البركة؛ حبة زيت من% 20

 من يقلل الصدفية على البركة حبة زيت وضع: الصدفية( 1

. بالصدفية اإلصابة  

 أو الزيوت، إلى البركة حبة زيت إضافة: البشرة تنعيم( 5

. البشرة في الرطوبة من يحسن المرطبات  

 ووجود اَّللتهابات، من يقلل البركة حبة فزيت: الجروح التئام( 5

. البشرة صحة في ويساهم الجروح، التئام على ويساعد البكتيريا،

 التي الخصائص على البركة حبة زيت يحتوي حيث: اإلكزيما( 3

 أعراض من وغيرها واَّلحمرار، اَّللتهاب، من التقليل على تساعد

 عدة يومياً  مرتين المصابة المناطق على وضعه ويمكن اإلكزيما،

.اإلكزيما لعالج أيامٍ   

 إنتاج من البركة حبة زيت يوازن إذ: البشرة صحة تحسين( 3

 ويجدد الشمس، أشعة أضرار من ويحميها البشرة، في الميالنين

 خصائصه خالل من ونضرة صحية، ويجعلها البشرة، خاليا

 الترطيب، وخصائص لاللتهابات، والمضادة لألكسدة، المضادة

.الفم طريق عن تناوله أو البشرة، على مباشرةً  تدليكه ويمكن  
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 حبة زيت باستخدام والبشرة للشعر طبيعية وصفات

  :البركة

: الشعر عالج في البركة حبة زيت( 2  

 وتغذيها البصيالت، تحفيز علىبزيت حبة البركة  التدليك يساعد إذ

. الشعر نمو تحفيز تضمن التي اْلساسية بالمغذيات  

:هي والطريقة  

: المكونات  

. البركة حبة زيت من كبيرتان ملعقتان( أ  

 وفرك اليد، راحة على البركة حبة زيت وضع: التحضير طريقة

. لتدفئته ببعضهما اليدين  

 الشعر، فقدان مناطق على التركيز مع بالزيت الرأس فروة تدليك

. تساقطه ومناطق  

 من اَّلنتهاء بعد اْلطراف إلى الجذور من الشعر على الزيت وضع

. الرأس فروة تدليك  

. بالشامبو غسله قبل دقيقة 50 مدة الزيت ترك  

. أسبوعياً  مرات ثالث أو مرتين، الوصفة هذه تكرار  

: الشعر زيت حبة البركة لنمو( 1  

 لتحفيز أخرى ناقلةٍ  زيوتٍ  مع البركة حبة زيت مزج يمكن حيث

 أو الدهني، أو المختلط، للشعر الزيتون زيت مع مزجه مثل فعاليته
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 زيت مع مزجه أو العادي، للشعر الهند جوز زيت مع مزجه

 المعززة بخصائصه الخروع زيت ويتميز الجاف، للشعر الخروع

 الشعر، نمو معدل وزيادة الشعر، سماكة لزيادة ويستخدم للنمو،

 تساقط من الحد على يساعد السوداء الحبة زيت مع الخروع زيت

. نموه وتعزيز الشعر،  

:هي والطريقة  

: المكونات  

. البركة حبة زيت من ونصف كبيرة ملعقة( أ  

. الخروع زيت من كبيرة ملعقة نصف( ب  

: التحضير طريقة  

. معاً  الزيوت مزج  

 فقدان مناطق على والتركيز الرأس، فروة على المزيج تدليك

. الشعر  

. اْلطراف إلى الجذور من الشعر على المزيج وضع  

. بالشامبو غسله قبل دقيقة 50 مدة الشعر على المزيج ترك  

. أسبوعياً  مرات ثالث أو مرتين، الطريقة هذه اتباع  
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  :للبشرة البركة حبة زيت باستخدام طبيعية وصفات

 حبة زيت باستخدام للبشرة الطبيعية الوصفات بعض يأتي فيما

: البركة  

: البشرة زيت حبة البركة لتفتيح( 2  

 صحة من تحسن التي اْلكسدة بمضادات غني البركة حبة زيت

. البشرة لون من يحسن مما الدموية والدورة البشرة،  

:هي والطريقة  

: المكونات  

. البركة حبة زيت من كبيرة ملعقة ربع( أ  

.، أو زيت اللَّيمونالليمون عصير من كبيرة ملعقة( ب  

: التحضير طريقة  

. الليمون عصير مع الزيت خلط  

. والرقبة الوجه، على الخليط وضع  

. دقيقة 23-20 مدة البشرة على الخليط ترك  

. بالماء البشرة غسل  

. الصباح في يومياً  الوصفة هذه تكرار  

 مع البركة حبة زيت من صغيرة ملعقة نصف خلط يمكن: مالحظة

. الزيتون زيت  
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:الصدفية جزيت حبة البركة لعال( 1  

 للبشرة، مرطبة خصائص على البركة حبة زيت يحتوي إذ

 من يمكنه مما لألكسدة، ومضادةٍ  لاللتهابات، مضادةٍ  وخصائص

. الصدفية عالج  

:هي والطريقة  

: المكونات  

. البركة حبة زيت من صغيرة ملعقة( أ  

 زيت أو الزيتون، زيت من صغيرة مالعق ثالث أو ملعقتان،( ب

. الهند جوز  

: التحضير طريقة  

. معاً  الزيوت خلط  

. ودلكها الصدفية، بقع على الخليط من قطرات عدة وضع  

. يومياً  مرات ثالث الوصفة هذه تكرار  

: التجاعيد من زيت حبة البركة للتخلص( 5  

 مفيدةٍ  نباتيةٍ  كيميائيةٍ  مواد على البركة حبة زيت يحتوي حيث

 للبشرة، المرطبة المشبعة غير الدهنية واْلحماض للبشرة،

 التأكسدي اإلجهاد عن الناتج الضرر تعالج التي اْلكسدة ومضادات

:هي والطريقة. التجاعيد يعالج مما  
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: المكونات  

. الزيتون زيت من كبيرة ملعقة( أ  

. البركة حبة زيت من صغيرة ملعقة نصف( ب  

: التحضير طريقة  

. معاً  الزيوت خلط  

. بالتجاعيد المصابة المناطق على الزيوت وضع  

. ساعات عدة الخليط ترك  

. بالماء البشرة غسل  

.مالنو قبل ليلة كل الطريقة هذه تكرار  
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:"القضوم" الضروزيت   

 

  :الضرو زيت

 من استخراجه يتم الذي الزيوت أنواع من نوع هو الضرو زيت

 طولها يصل قد طويالً  تعيش شجيرة وهي الضرو، اسمه نبات

 ومتقاربة جداً  صغيرة أبيض لونها أزهار لها أمتار، الثالثة حوالي

 ثمّ  اللون بيضاء حبيبات تصبح ثمّ  العنقود، شكل على بعضها من

 تصبح مرحلة آخر وفي اْلحمر اللون إلى الوقت مع لونها يتحول

. نضجها عالمة هو اللون وهذا اللون سوداء  

 زيت ويتميز واْلحراش، الغابات في الضرو نبات أو شجيرة تعيش

 الشجيرة تلك أصول وتعود ،اللذيذ ولونه الجميل بطعمه الضرو

 سوف ومختلفة عديدة فوائد النبتة تلك ولزيت أفريقيا، شمال إلى

  :الفوائد تلك أهمّ  نعرض

  :الضرو زيت فوائد

 جداً، فعال بشك المزمن السعال لعالج الضرو زيت يستخدم( 2

 وباتالي المزعج البلغم من الحلق تصفية على يقوم ْلنّه نظراً 

. الربو مشكلة من التخلص  

. أيضاً  الدموية واْلوعية الكبد انسداد كفاتح يستعمل( 1  
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 يقوم إنّه حيث الجلد، تصيب قد التي واَّللتهابات الحروق يعالج( 5

.بالحروق اإلصابة عند الجلد على المائية الفقاعات تكون منع على  

 والتي الموسمية الحساسية عالج على الضرو زيت يقوم( 5

 َّلنتشار نطراً  السنة من معين وقت في الناس من الكثير تصيب

 بحساسية اإلصابة إلى يؤّدي مّما كبير بشكل الجو في الطلع حبوب

 الجلد على الحساسية ظهور إلى باإلضافة أيضاً  والعين اْلنف

. باْلكزيما واإلصابة  

. وتطهيرها العيون لتنظيف يستعمل( 3  

. واْلسنان واللثة الفم آَّلم عالج على يعمل( 2  

 معالجة إلى باإلضافة الهضم وسوء المغص حالة في يفيد( 0

.المعوية التشنجات  

 البكتيريا من الهضمي الجهاز تطهير على الضرو زيت يساعدو

 البكتيريا بعض تسبب حيث عادةً، لألمراض المسببة والجراثيم

 أنواع أحد إلى تتحول قد واْلمعاء المعدة في والتهابات تقرحات

.بالكامل عالجها يتم لم إذا السرطانات  

 مشاكل وجميع واإلسهال اإلمساك على القضاء في يساعد كما

 المعدة لتعقيم أيًضا الضرو مغلي شرب يمكن كما الهضمي، الجهاز

.الضرو زيت نتائج نفس على والحصول واْلمعاء  

 البرد نزَّلت معالجة في الضرو زيت من اَّلستفادة يمكن( 1

 كما المزمن، السعال عالج في فعاًَّل  عالًجا يعتبر كما والرشح
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 عالج في يساعد مما المزعج البلغم من الحلق تنظيف على يساعد

.الوقت مرور مع والمزمنة البسيطة الربو حاَّلت  

 تحدث التي الموسمية الحساسية ْلعراض فعاًَّل  عالًجا يعتبر كما

 ويتم اْلجواء، في الطلع حبوب انتشار بسبب الربيع فصل في عادةً 

 بشكل الصدر على دهنه طريق عن الضرو زيت من اَّلستفادة

.أكبر فائدة على للحصول الزيتون زيت مع خلطه يمكن كما مباشر  

:والجلد للبشرة الضرو زيت فوائد  

 مثل الجلدية المشاكل من العديد معالجة في الضرو زيت يستخدم

 الحرق أعراض لتخفيف الحروق حاَّلت في يستخدم كما اإلكزيما،

 على ويساعد الحرق، حول المائية الفقاعات ظهور يمنع حيث

 في الضرو زيت يستخدم أيًضا والحروق، الجروح وتطهير تعقيم

 كما وترطيبها البشرة لتنظيف التجميلية الوصفات من العديد

.البشرة على الشمس حروق أعراض تخفيف في يساعد  

 من والتخلص الشباب حب معالجة في الضرو زيت يستخدم أيًضا

 البشرة مشاكل من والعديد والكلف النمش لعالج باإلضافة آثاره،

 البشرة على مباشر بشكل الضرو زيت دهن يمكن حيث اْلخرى،

 زيوت أو أخرى مواد مع مزجه ويمكن خواصه من لالستفادة

.بالبشرة خاصة ماسكات لعمل أخرى  
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:للشعر الضرو زيت فوائد  

 الخاصة التجميلية الوصفات من العديد في الضرو زيت يدخل

 من للتخلص مباشر بشكل الشعر على وضعه يمكن حيث بالشعر،

 من التخلص في يساعد كما والخشونة، الجفاف ولعالج التقصف

 ووضعه الزيتون زيت مع مباشر بشكل خلطه يتم حيث التجاعيد،

 بعض مع الضرو زيت من ملعقة وضع يمكن كما الشعر، على

.للشعر خاص ماسك وعمل المايونيز مثل الخلطات  

:السرطان عالج في الضرو زيت فوائد  

 ثبت حيث ،للسرطان مساعد عالج يمثل أنه الضرو زيت فوائد من

 السرطان أنواع من العديد عالج في الضرو زيت فعالية حديثًا

.انتشارها وتقليل السرطانية الخاليا قتل على قدرته بسبب  

:الضرو زيت استخراج طريقة  

 بعد قطفها يتم التي ثماره طريق عن الضرو زيت استخراج يتم

 عن أو خاصة بماكينة طحنها ثم اْلسود للون وتحولها نضوجها

 أو بقماش وضعها ثم بالكامل مهروسة لتصبح الشوبك طريق

.منها السائل تصفية ليتم مصفاه  

 أو قصيرة لمدة المغلي الماء في بوضعه الثمار سلق يمكن كما

.الزيت على للحصول الحبوب هرس ثم البخار طريق عن سلقه  

كما يمكن طحنه جيًِّدا وترقيده مع زيت الزيتون مدَّة أسبوعين أو 

.ثالث مع رج العبّوة من حين إلى آخر  

.يمكن عصره بالبارد كما  
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:القضوم زيت أو الضرو زيت استخدام طريقة  

 النوم قبل الصدر منطقة به تدهن الشديدين والكحة للسعال( 2

 على الصباح وفي النوم الى الذهاب قبل صغيرة ملعقة منه ويأخذ

والكبد واْلمعاء المعدة مراضأ لعالج تناوله يمكن كما الريق  

 صغيرة وملعقة الماء القليل في الضرو زيت من قطرة ضافةإ( 1

 على يعمل فهو اليوم في مرات ثالث وتناوله الزيتون زيت من

.البطن وآَّلم اَّلسهال عالج  

 تقطير كذلك اْلنفية، الجيوب لتطهير منه القليل استنشاق يمكن( 5

..اْلذن ومشاكل اَّللتهابات لعالج اْلذن في منه القليل  

 ملعقة ضافةإ خالل من وتقصفه الشعر جفاف عالج على يعمل( 5

 ملعقة خلط أو بالشعر، الخاص المايونيز خلطة لىإ منه صغيرة

 ثم الزيتون زيت من كبيرتان ملعقتان و بيضة مع منه صغيرة

.اَّلستحمام قبل ساعة لمدة وتترك الشعر على الخلطة هذه توضع  

 اللثة مراضْل مفيد فهو اْلسنان فرشاة على منه قطرة توضع( 3

 رائحة ينعش وأيضا التسوس ومنع اْلسنان تبييض على ويساعد

.الفم  

وفوائد زيت الضرو َّل تعد، فينصح باستعماله في كل شيء فقد 

حكمت التجربة أنَّه نافع في كل أحواله، حتى أنَّ الشَّمال الغربي 

يتون لونه على زيت الزَّ .من تونس يستعملونه كطعام صحي ويفضِّ  
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:زيت الزنجبيل  

 المجففة، أو الطازجة الجذور من الزنجيبل زيت استخالض يتم

 طريق عن أو بالبخار التقطير عملية خالل من ذلك ويتم

 الجذر، من المكونات فصل على تعمل التي بالمذيبات اَّلستخالص

 له أن كما اْلطعمة، في غذائي كُمنكه الزيت هذا استخدام تم وقد

  :منها اْلخرى، الفوائد من العديد

:زيت الزنجبيل الصحية فوائد  

 التي واَّللتهابات للجراثيم مضادة خصائص الزيت هذا يمتلك

. الجلد لتهيج المهدئة الزيوت أنواع من كنوع تستخدم  

. المعدة واضطرابات الغثيان حاَّلت في يُستخدم( 2  

. القلب صحة على الحفاظ في يساعد( 1  

 الفيروسية للعدوى التعرض من ويقلل لاللتهابات كمضاد يعمل( 5

. والبكتيرية  

. المزمنة باْلمراض اإلصابة خطر من يقلل( 5  

. الهضم عملية تحسين على يعمل(3  

. الجسم في المناعي الجهاز يُنشط( 2  

. به تلحق التي اْلمراض من التنفسي الجهاز يحمي( 0  

 التهاب من ويُهدئ والبلغم المخاط على القضاء في يساعد( 1

. الحلق  
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. الجروح شفاء عملية من يُعجل( 2  

.المعدة تشنجات من التخلص في يساعد( 20  

. وتورمها المفاصل ألم من للتخفيف يستخدم( 22  

. والنساء الرجال عن الجنسية الرغبة لزيادة يستخدم( 21  

.الشهرية للدورة المصاحبة اآلَّلم من خففي( 25  

 عن واَّلسترخاء بالراحة والشعور اَّلنتعاش بغرض يُستخدم( 25

. به الجسم تدليك طريق  

  :شعر الزنجبيل زيت فوائد

 عالية نسبة على تحتوي التي التوابل أنواع أكثر من الزنجبيل يعد

 من العديد لعالج مهًما مصدًرا منه تجعل التي الغذائية المواد من

 يتم وما فالزنجبيل اإلنسان، جسم لها يتعرض التي المشاكل

 نقع من تحضيره يتم الذي العصير أو كالزيت منه استخالصه

 ومتنوعة، متعددة وجمالية صحية فوائد له ،يُبشر أن بعد الزنجبيل

 عليها الحصول يمكن التي للشعر الزنجبيل زيت فوائد بينها ومن

  . به الرأس فروة تدليك طريق عن

 الرائحة ويمنحه الشعر نمو معدل زيادة على الزنجبيل زيت يساعد

 فروة لاللتهابات المضادة الزنجبيل خواص وتمنح كما المنعشة،

 للحصول أن الذكر ويجدر تطهيرها، على وتعمل انتعاًشا الرأس

إلى العسل من والقليل الزيتون زيت إضافة يمكن أفضل نتائج على  

 التي الخواص نفس على َّلحتوائهما عصيره أو الزنجبيل زيت 

.الزنجبيل عليها يحتوي  
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  :للبشرة الزنجبيل زيت فوائد

أنَّ زيت  القول يجدر للشعر الزنجبيل زيت فوائد على التعرف بعد

 من الجسم حماية على تساعد ومركبات بخواص يتمتع الزنجبيل

 نسبة على أنَّه يحتوي وخاصةً  جمالية، أو صحية بمشاكل اإلصابة

 معالجة على تعمل والتي لألكسدة المضادة المواد من عالية

 تضر جلدية أمراض من عنه ينتج وما الجلد التهاب ومكافحة

 الجلد تهيج تهدئة على يساعد فهو نضارتها، وتفقدها البشرة

.حمراراإل على والقضاء  

 من كبيرة بمجموعة تتأثر حيث بالجسم عضو أكبر البشرة تعتبر

 حمررإ إلى يؤدي مما والتهابها تهيجها تُسبب قد التي العوامل

 وحب جلدي طفح ظهور يسبب وهذا وحرقان وحكة وتورم

 ويساعد وسهاًل  طبيعيًا عالًجا الزنجبيل زيت يعتبر حيث الشباب،

 زيت فوائد ومن الدموية الدورة وتحسين اَّللتهابات من الحد في

  :يأتي ما للبشرة الزنجبيل

الحرة الجذور محاربة( 2
(2)

 خالل من حرة جذور الجسم ينتج: 

 للجسم، الضوئي والبناء والرياح والتلوث الشمس ْلشعة التعرض

 وتسبب بالبشرة التصبغ تعزيز على الحرة الجذور تقوم حيث

 وهو الكوَّلجين تدمر الحرة الجذور أن كما والتجاعيد، الجلد ترهل

 ويساعد الجلدية، مراضاْل يسبب مما بالبشرة رئيسي بروتين

 الجذور عن الناتج الجلد وتلف اَّللتهابات تقليل على الزنجبيل

. اْلكسدة مضادات على احتؤاه بسبب الحرة  
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 اَّللتهابات مضادات على الزنجبيل يحتوي: اَّللتهابات تقليل( 1

 التي اَّللتهابية اْلمراض تقاوم التي وجينولس شاجالس تُسمى

 زيت فوائد احد وهذه والصدفية، الشباب حب مثل البشرة تصيب

. للبشرة الزنجبيل  

 من نوًعا الدموية الدورة ضعف يسبب: الدموية الدورة تحسين( 5

 وإخالف مؤلمة وتقرحات جلدي طفح يسبب الذي الجلد التهاب

 من يقلل مما الدموية لألوعية كموسع الزنجبيل يعمل البشرة، لون

 ظهور من يقلل وهذا أكبر بسهولة الدم تدفق ويتيح الدم ضغط

 أهم أحد الدموية الدورة وتحسين الدوالي أو العنكبوتية اْلوردة

.للبشرة الزنجبيل زيت فوائد  

  :الجسم لشد الزنجبيل زيت فوائد

 السيلوليت تقليل في فّعال أنّه الجسم لشد الزنجبيل زيت فوائد من

 يجب حساسة بشرة لديهم من حالة وفي الساقين، دوالي وعالمات

 إكليل زيت مثل أخرى أساسية زيوت مع الزنجبيل زيت خلط

 أن يمكن الذي حرارية، خصائص على الزنجبيل ويحتوي الجبل،

 فأظهرت الدهون، حرق على يساعد مما اْليض عمليات يحسن

 تسريع في يساعد الزنجبيل زيت أنّ  الحيوانات على الدراسات

 ويُحفز الرياضية، التمارين تحّمل على القدرة ويزيد الوزن خسارة

 تُنظف التعّرق وعملية التعّرق، على الجسم الزنجبيل زيت

 الباحثون وأثبت السموم، طرد على الجسم وتساعد المسامات

 وتمّ  ديرميسين ويُسمى البكتيريا يُحارب العرق في مركب وجود

 تكوين طريق عن والفيروسية البكتيرية العدوى تقليل في ربطها

  .البروتينات من مؤلفة حامية كطبقة تعمل الجلد على طبقة
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  :لشد الجسم الزنجبيل زيت تحضير طريقة

يجب اتباع طريقة  الجسم لشد زيت فوائد على الحصول يتم حتى

 أشعة في تجفيفه ثم أخضر زنجبيل رحيُ  أوًَّل  ،معينة كما يأتي

 المبروش الزنجبيل وضع ثمّ  التعفن، لتجنب وذلك جيًدا الشمس

 إحكام على الحرص مع شفاف زجاجي وعاء في واسع نحو على

 أو الزيتون زيت اختيار ويفضل نباتي زيت أي إضافة مع اإلغالق

 وضع ثمّ  الهند، جوز زيت أو الخروع زيت أو الشمس عباد زيت

 مع يوًما 25 لمدة وتركه يوميًا ُمشمس مكان في الزجاجي اإلناء

 25 فترة مرور بعد ثمّ  يوم، كل مرتين جيًدا تقليبه على الحرص

 الزيت مع جيًدا دمجها ويتم التفاح خل من طعام ملعقة تُضاف يوًما

 مرتين تحريكه ويتم آخرين يومين لمدة مشمس مكان في وتوضع

 زيت فوائد على للحصول الزيت تصفية مرحلة وأخيًرا اليوم، في

 في وحفظه جديد بآخر اْلول اإلناء وتغيير الجسم لشد الزنجبيل

  .وجاف وبارد مظلم مكان

  :الجسم لشد الزنجبيل زيت استخدام طريقة

 استخدامه يجب الجسم، لشد الزنجبيل زيت فوائد على للحصول

 تخفيفه يجب الجسم على الزنجبيل زيت تطبيق عند معينة، بطريقة

 وزيت اللوز زيت الزيوت؛ هذه على اْلمثلة ومن حامل بزيت

 تزيد َّل بأن ويُنصح اْلفوكادو، وزيت الهند جوز وزيت الجوجوبا

هذا  ،%3-%5 نسبة عن الزنجبيل كزيت اْلساسي الزيت نسبة

مركَّزا جّدًا إن كان غير مركَّز جّدًا فال إشكال إن كان زيت الزنجبيل 

.في توزيعه على الجسم مباشرة  
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  :بالجنس الزنجبيل زيت عالقة

. الرجال عند القذف لسرعة فعاًَّل  عالًجا يعد( 2  

.  الطرفين كال عند الجنسية الرغبة يحفز( 1  

. الخصيتين التهابات يعالج( 5  

. الرجل عند المنوية الحيوانات نسبة من يزيد( 5  

 زيادة على فيعمل التناسلية اْلعضاء داخل الدم سرعة من يزيد( 3

.الذكري العضو حجم    

  :بالزنجبيل البطن تنحيف طريقة

 تدعم حيث البطن، لتنحيف ومنها الفوائد من العديد للزنجبيل إن

 الوزن، نزول في كبير دور له يكون قد الزنجبيل أن فكرة اْلبحاث

 المصابين الرجال أن المصغرة الدراسات أحد وجدت قد حيث

 بالشبع شعروا فقد الزنجبيل تناولوا قد والذين الوزن في بزيادة

 التي للدراسات التحاليل بعض أظهرت وقد أطول، لفترة واإلمتالء

 على كبير تأثير للزنجبيل بأن للتنحيف، الزنجبيل فوائد في بحثت

 ،"الورك إلى الخصر نسبة" البطن دهون و الجسم وزن معدل

  :بالزنجبيل البطن تنحيف طريقة يأتي وما

 لفقدان مًعا والليمون الزنجبيل تأخذ عندما: والليمون الزنجبيل( 2

 على للحفاظ إضافية دفعة على الحصول على يساعد فقد الوزن،

 باإلضافة للشهية، مثبطًا الليمون عصير يكون وقد الجسم، صحة

.C فيتامين من كبيرة كمية على احتوائه إلى   
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 الوزن فقدان خصائص له التفاح خل إن: والزنجبيل التفاح خل( 1

 تعزيز إلى الزنجبيل مع استخدامه يؤدي أن يمكن حيث به، خاصة

 خل إن الدم، في السكر لنسبة مضاد و اْلكسدة مضادات تأثير

 صحة من يحسن قد مما المزيج، إلى البروبيوتيك يضيف التفاح

 البطن تنحيف طريقة تعد وهي الوزن إنقاص مع اْلمعاء

. بالزنجبيل  

 خصائص له اْلخضر الشاي إن:  والزنجبيل اْلخضر الشاي( 5

 مكمالت في شائع مركب اْلخضر الشاي يعد حيث الوزن، فقدان

 اْليض عملية من يزيد أن يمكن بأنه اْلدلة بسبب الوزن لنزول

. بالزنجبيل البطن تنحيف طريقة تعد وهي  

 الوسائل أحد الزنجبيل عصير شرب إن: الزنجبيل عصير( 5

 ويتضمن للزنجبيل، الوزن نزول فوائد من لالستفادة اْلخرى

 ومنها الحار الطعم لتقليل أخرى مكونات على الزنجبيل عصير

 ومضادة مرطبة خصائص له حيث والماء، الليمون وعصير العسل

.المناعة تعزيز على ويساعد لألكسدة  

:ْلمراض المفاصلزيت الزنجبيل   

  :يمكن استخدام زيت الزنجبيل لعالج المفاصل كاآلتي

وضع بضع قطرات من زيت الزنجبيل في الماء الساخن ( 2

. واستنشق البخار  

، على رذاذً من يخفف زيت الزنجبيل في الماء الساخن ويطلق ( 1

. المفاصل المتألمة  
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مباشرةً  فتهيل مع أمالح اَّلستحمام أو أضامزج زيت الزنجب( 5

. إلى حمام دافئ  

بالزيوت الحاملة ومن ثم تدليك الخليط في  بتخفيفهالقيام ( 5

. المفاصل المتيبسة أو التي يوجد بها ألم  

وتكميد بيل إلى الضمادات اضافة بضع قطرات من زيت الزنج( 3

..المفاصل بها   

.وأحسنّمافيّالبابّهوّتدليكّالمفاصلّبزيتّالزنجبيلّمباشرة  
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األوكالبتوسأوّّالكلتوسّأوّالكيناّزيت  

:Eucalyptusّ 

تعود و من اْلشجار دائمة الخضرة، تعد شجرة اْلوكالبتوس

أصولها إلى مناطق أستراليا، لكنها وفي الوقت الحالي تزرع في 

استخدمت ْلول مرة من قبل سكان المناطق وجميع أنحاء العالم، 

النائية والجافة في استراليا، فمضغوا جذورها بسبب احتوائها 

على نسبة عالية من الماء، وصنعوا من أوراقها شايًا لعالج 

الحمى، وانتشر هذا اَّلستخدام للشاي على مستًوى عالمي إلى 

درجة أنه أصبح يعرف بشاي الحمى اْلسترالي، أما زيت 

أو  الشجرة بطريقة التقطير، ثماروكالبتوس فإنه يستخلص من اْل

لغايات  2011ويستخدم في المجال الطبي منذ عام  الترقيد،

متعددة، إذ إنه يتميز باحتوائه على عدد من المركبات والعناصر 

الغذائية ذات الخصائص الطبية، وفيما يأتي حديث مفصل عن 

  .فوائد زيت اْلوكالبتوس الصحية

ّ:األوكالبتوسّزيتّفوائد  

ّالكيميائيةّالمركباتّمنّعددّعلىّاألوكالبتوسّزيتّيحتوي

ّمركبّوأهمهاّعالجية،ّخصائصّعليهّتضفيّالتيّوالعضوية

Cineole السينول 

ّالخصائصّذوّوالنفاذةّالحادةّالزيتّرائحةّعنّالمسؤول

ّألهمّتوضيحّيأيّوفيماّلألكسدة،ّوالمضادةّللميكروباتّالمقاومة

.األوكالبتوسّزيتّفوائد  
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إن أهم فائدة من فوائد زيت  :التنفسيّالجهازعالج مشاكل ( 2

اْلوكالبتوس العطري تتمثل في قدرته على عالج بعض المشكالت 

فهو يخفف من حدة  التي قد تصيب الجهاز التنفسي بكافة أعضائه،

أعراض نزَّلت البرد، مثل صعوبة التنفس واحتقان اْلنف، إذ 

أن إضافة بضع قطرات من زيت اْلوكالبتوس يسود اعتقاد راسخ ب

أو شربه مباشرة  إلى ماء مغلي واستنشاق أبخرته المتصاعدة

يخفف من تقلص العضالت المحيطة بالمجاري التنفسية  فإنَّه

ويرطب هذه المجاري ويحد من تهيجها ويخلصها من اإلفرازات 

الشعب المتراكمة فيها، ويعد أيًضا أحد العالجات الشعبية َّللتهاب 

الهوائية، ومن الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء اْللمان المعنية 

بتقييم اْلدوية الشعبية قد وافقت على استخدام زيت اْلوكالبتوس 

لهذه الغاية، سواء أكان استخداًما داخليًا أو خارجيًا يستهدف 

نه أأن الدراسات اْلولية أشارت إلى  منطقة الصدر، باإلضافة إلى

.عالًجا فعاًَّل للربو والتهاب الجيوب اْلنفية البسيطقد يمثل   

إن واحدةً من أهم فوائد زيت اْلوكالبتوس  :عالج مشاكل الجلد( 1

تتمثل في إمكانية استخدامه عالًجا للعديد من مشاكل الجلد، فهو 

يمتلك خصائص مطهرة ومقاومة للعدوى الفيروسية والفطرية 

ليًا لتخفيف حاَّلت المتسببة في والبكتيرية تؤهله ليكون خياًرا مثا

تهيج الجلد مثل الجروح بأنواعها ودرجاتها والحروق والتقرحات 

يهدف  1020ولدغات الحشرات، وقد أثبتت نتائج بحث نشر عام 

إلى تقييم استخدام الزيوت العطرية كإحدى العالجات البديلة 

فعالية زيت اْلوكالبتوس في عالج والوقاية من  لمشاكل الجلد
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بثور والدمامل والخراج والجروح والقروح وقروح البرد ال

  .وعضات الحشرات والحزام الناري وسعفة القدم

تسكين آَّلم المفاصل والعضالت يعد زيت اْلوكالبتوس واحًدا ( 5

من أفضل الزيوت العطرية التي يمكن استخدامها لتخفيف آَّلم 

المفاصل والعضالت، فهو يمتلك خصائص مسكنة ومضادة 

لتهابات تؤهله للتحكم في استجابة كل من الجهاز العصبي لال

المركزي والجهاز العصبي المحيطي للمؤثرات المؤذية والضارة، 

ويمتلك أيًضا خصائص منبهة ومنشطة للدورة الدموية، لذلك فهو 

و اَّلستخدام الموضعي أعادةً ما يوصف شعبيًا لغايات اَّلستنشاق 

م وآَّلم أسفل الظهر والتواء للمرضى الذين يعانون من الروماتز

.المفاصل واْلربطة وتيبس العضالت وتليف الجلد واآلَّلم العصبية  
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:زيت السيليكون  
 

 

 يتكون كونه المعدنية العضوية الزيوت أحد هو السيليكون زيت

 عنصر من ذرات مع المرتبطة العضوية المركبات من سالسل من

Si السيليكون   

 بولي ميثيل ثنائي هي الزيت هذا في الفاعلة والمجموعة

PDMS سيلوكسان 

  :لزيت السيليكون الفيزيائية الصفات

 له ،سامٍّ  غير ،لالشتعال قابلٍ  غير ،خاملٌ  ،اللون عديم ،شفافٌ  زيتٌ 

 وإنما الماء في يذوب َّل ،المرتفعة الحرارة تحمل على القدرة

. الرائحة عديم ،ولمعان بريق له ،العضوية المذيبات في يذوب

  :السيليكون زيت استخدامات

 الطبية المجاَّلت كافة في اَّلستخدامات من العديد الزيت لهذا

 في كيميائيٍّ  ثباتٍ  من به يتمتع لما نظًرا والتجميلية والصناعية

 الخاصة التزليق صفة إلى إضافةً  المرتفعة، الحرارة تأثير تحت

 اَّلستعمال الصناعية اَّلستخدامات: يلي ما استخداماته ومن به،

 في تستعمل التي أي المزلقة والزيوت ُمزلٌِّق؛ زيتٌ  هو الرئيسي
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 المتحركة اْلجزاء بين اَّلحتكاك قوة تخفيف أجل من الماكينات

 ووقاية اَّلحتكاك، عن الناجمة الحرارة وتخفيض والمتالمسة،

 أفضل من الزيت وهذا الصدأ، من والمحركات الماكينات أجزاء

. والتشحيم للتزليق المستخدمة الزيوت أنواع  

 التيار انتقال يمنع فاصلٍ  كوسطٍ  يُستخدم أي الكهربائي للتيار عازل

. آخر إلى مكانٍ  من الكهربائي  

 ممتازٌ  وسيطٌ  وهو حراري هيدروليكي مائع أو هيدروليكي سائل

. الهيدروليكية اآلَّلت في القوة لنقل  

ن مانع . التشحيم وزيوت البويات صناعة في الرغوة لتكوُّ  

. لاللتصاق مانع  

 والخاصة المطبخ في المستخدمة البالستيكية القوالب صناعة

 المعروفة وهي الطهي عند الطعام بها يلتصق َّل والتي بالطهي

. السيليكون بقوالب  

. للبرودة أو آخر إلى جسمٍ  من للحرارة كناقل يستخدم  

  :لزيت السيليكون والتجميلية الطبية اَّلستخدامات

 بزيت حقنها طريق عن انفصالها حال في العين شبكية تثبيت

 الخاليا كون الزيت إزالة من بد َّل التثبيت حدوث وبعد السيليكون،

. امتصاصه تستطيع َّل واْلنسجة  

. الجسم من الغازات بطرد الخاصة اْلدوية مكونات أحد  
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 السيليكون زيت يعد حيث أنواعه بكافة الشعر سيروم صناعة

 وإعطاء الخارجية، الشعر مشاكل لعالج اإلطالق على اْلفضل

 المرتفعة الحرارة درجة من ووقايته للشعر، واللمعان الحيوية

 تُغلِّف عازلةٍ  طبقةٍ  تكوين على يعمل كونه والجفاف والرطوبة

. الشعرة  

 والتي بالبشرة الخاصة التجميل ومستحضرات الكريمات صناعة

 وهي الكوَّلجين مادة إنتاج على الخاليا وتحفيز لتجديد تهدف

التجاعيد ظهور ومنع البشرة، شباب عن المسؤولة
(2)

.  
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:الالفندرأو  زيت الخزامة  

تعتبر نبتة الالفندر من النباتات العشبية البرية التي تتميز بلون 

أوراقها وأزهارها البنفسجية وبرائحتها الزكية، وهناك العديد من 

، ويكثر وندة والفكسْلا: اْلخرى التي يُطلق عليها مثلاْلسماء 

تواجدها في العديد من المناطق الساحلية، حيث تعد فرنسا هي 

لها، وقد تم استخدام نبتة الالفندر في العديد من الموطن اْلصلي 

.ا الطبية أو الجماليةالمجاَّلت إمَّ   

  :فوائد زيت الخزامى للشعر

عالوةً على فوائد زيت الخزامى العديدة فمن الممكن استخدامه 

كطارد طبيعي للحشرات المزعجة خالل فصل الصيف كالذباب 

ذلك بسبب رائحته والبعوض، كما بإمكانه تجديد رائحة الغرف و

الزكية، أو كغسول للجسم والذي يجعل البشرة رطبة ويعّزز 

ومن الممكن تخفيفه باستخدام زيت  َّلستحمام،اَّلسترخاء بعد ا

فوائد  فمن ناقل لتعزيز الشعر الصحي وفروة الرأس،  

  :زيت الخزامى للشعر

يُعالج زيت الخزامى تساقط الشعر وذلك بسبب : تساقط الشعر( 2

فّعاليته في عالج حاَّلت اإلجهاد، واْلرق، والقلق واَّلكتئاب 

المتعلقة بتساقط الشعر، ويساعد تدليك الشعر المنتظم باستخدام 

زيت الخزامى في التحّكم بتساقط الشعر والتحسين من نموه وذلك 

. من خالل زيادة الدورة الدموية  
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وهو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى فقدان الشعر : مرض الثعلبة( 1

وتشّكل البقع، فمن الممكن أن يساعد تدليك فروة الرأس الجاف 

بزيت الخزامى اْلساسي في المساهمة لعالج اَّلصابة بمرض 

. الثعلبة ونمو الشعر في غضون بضعة أشهر  

فروة من فوائد زيت الخزامى للشعر التخلّص من : القشرة( 5

الرأس الجافة والقشرة وعالج أمراض فروة الرأس المختلفة، 

قطرة من زيت الخزامى مع ملعقتين  23وذلك عن طريق مزج 

فروة كبيرتين من زيت اللوز أو زيت الزيتون ومن ثم تدليك 

غسل الشعر بعد ساعة تقريبًا، ثمَّ الرأس ووضع قبعة اَّلستحمام 

زيت الخزامى وإكليل  ومن الممكن أيًضا خلط خمس قطرات من

الجبل مع ثالث مالعق كبيرة من بعض الزيوت غير المعطرة، 

ئق، بعد ذلك يغسل دقا 20وتدليك فروة الرأس بالزيت وتركه لمدة 

. جيدا الشعر  

لذلك يمكنه  قويٍّ  يعمل زيت الخزامى كمطهرٍ : رأسقمل ال( 5

التخفيف من القمل أو بيض قمل من خالل تدليك فروة الرأس 

دقيقة تقريبًا  10باستخدام الزيت للتخلص وقتل القمل والبيض قبل 

. من غسيل الشعر بالشامبو  

نبات الخزامى كبلسم للشعر عن  يمكن استخدام: منعم للشعر( 3

ء كوب من الخزامى المجفف في كوبين من الما¼ طريق غلي 

وإضافة بضع قطرات من زيت الخزامى، ومن ثم شطف الشعر به 

.دقيقة، بالتالي سيؤدي إلى شعر َّلمع وَعِطرٍ  23وتركه لمدة   
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  :فوائد زيت الالفندر للمنطقة الحساسة

هناك العديد من الفوائد المهمة لزيت الالفندر على المنطقة 

: الحساسة، ومن أهمها  

. يقضي على مشكلة التهابات المهبل( 2  

. يقوم بتعقيم منطقة المهبل( 1  

يساعد في التخلص من الرائحة الكريهة التي يمكن أن تنبعث ( 5

. من المهبل  

. يساعد على تفتيح لون المنطقة الحساسة دون أي مضاعفات( 5

يساعد في تظهير منطقة المهبل بعد اَّلنتهاء من فترة الدورة ( 3

. الشهرية  

. يعمل على التقليل من كمية اإلفرازات المهبلية( 2  

. يقلل من انقباضات الرحم( 0  

يبعث الشعور باَّلنتعاش في حال استعماله قبل البدء بعملية ( 1

. الجماع  

. يخفف من آَّلم الدورة الشهرية( 2  

. يعمل على وقاية المرأة من خطر اإلصابة بسرطان المهبل( 20

. يُخلص المهبل من مشكلة الحكة( 22  

. يساعد المرأة النفاس في التخلص من مشكلة حرقة المهبل( 21

. يقوم بمعالجة توسيع المهبل( 25  

. يساعد في معالجة مشكلة المهبل المترهل( 25  
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  :طرق استعمال زيت الالفندر للمنطقة الحساسة

الروائح  منلتطهير منطقة المهبل بعد انتهاء الدورة والتخلص ( 2

: الكريهة  

. إضافة ثالثة مالعق كبيرة من زيت الالفندر إلى الماء المغلي( أ

. ثم يستخدم كغسول للمنطقة الحساسة( ب  

: ومعالجة ترهلهلتضييق المهبل ( 1  

كفندر إلى ماء مغلي إضافة كمية قليلة من زيت الال( أ . جيداً  ويُحرَّ

. غمر قطعة قماش نظيفة في غسول زيت الالفندر( ب  

. جانباً  وتركهاعصر المنشفة جيداً ( ج  

. منطقة المهبل بالغسول غسل( د  

قطعة القماش المبللة بالغسول بين المهبل والمالبس  وضع( هـ

. الداخلية  

.في تكرار العملية يومياُ إلى أن يتم مالحظة التحسن اَّلستمرار( و  

.عصاب حيث وضع قطرات منه في أي مشروبكما أنه مهدئ لأل  

 

 

 

 



العطرية عالج وجمالالزيوت   
70 

:زيت النعناع  

اعتبار  ، بعد أن تمَّ را استخدام زيت النعناع للجنسلقد تم مؤخَّ 

النعناع أحد أهم النباتات الطبيعية العطرية التي تدخل في العديد 

من المجاَّلت العالجية، إضافة إلى استخدام زيت النعناع كمنكه في 

لعالج العديد من المشاكل و العديد من المشروبات و المأكوَّلت،

الصحية، والجدير بالذكر أن زيت النعناع يعد من أبرز 

. تم التعامل بهاالمستخلصات التي ي  

  :أهم فوائد زيت النعناع للجنس

خاصة في و اإلنسان يقدم زيت النعناع العديد من الفوائد لجسم 

: مجال المشاكل الجنسية، ومنها ما يلي  

زيادة عناع على تحفيز الرغبة الجنسية ويعمل زيت الن( 2

. اإلحساس بالمتعة خصوصا عند السيدات  

مركبات مثل المنثول وخالت الميثيل لنعناع على يحتوي زيت ا( 1

ن التي تعمل على زيادة التركيز البوليغوواْلزولين والسينول و

اليقظة، مما يجعل الذهن أكثر تفاعال مع اإلشارات العصبية و

. المرتبطة باإلحساس  

اَّلستخدام الموضعي لزيت النعناع يعمل على تحفيز خاليا  إنَّ ( 5

. فيجعلها أكثر حساسية للمتعة النهايات العصبية على اإلحساس،

اَّلستخدام الموضعي لزيت النعناع يحسن من دوران الدم في ( 5

اْلوعية الدموية، مما يعني زيادة اْلكسجين في اْلعضاء و جعلها 

. أكثر نشاطا و فاعلية، و يسهل استثارتها  
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بالنسبة لرائحة النعناع، فإنها تزيد من إفراز الهرمونات ( 3

. ادة الرغبة الجنسية في الدماغالمسؤولة عن زي  

زيت النعناع يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اْلساسية ( 2

الجنسية مثل فيتامين أ و البوتاسيوم القدرة للحفاظ على الصحة و

. 5و الزنك و الحديد و اْلوميجا  
 

طريقة اَّلستخدام زيت النعناع للجنس يمكن استخدام 

: زيت العناع للجنس بعدة طرق أبرزها ما يلي  

. إضافة زيت النعناع لمياه اَّلستحمام( 2  

. استخدام زيت النعناع للتدليك( 1  

. استنشاق الروائح الصادرة من زيت النعناع( 5  

. يمكن تحضير شاي النعناع للحصول على فوائد إضافية( 5  
 

  :زيت النعناع و سرعة القذف

إليك أهم المعلومات التي توضح العالقة بين زيت النعناع و سرعة 

:القذف فيما يلي  

يستخدم زيت النعناع منذ القدم بشكل موضعي من أجل تسكين 

اْللم وتليين العضالت وذلك من خالل تحفيز الدم على الجريان 

. داخل اْلوردة الشعيرات الدموية  
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لزيت النعناع قدرة على التخدير، لذلك فهو يستخدم بشكل  إنَّ 

موضعي على العضو الذكري قبل الجماع من أجل تخديره وتأخير 

. القذف  

آمن وَّل يسبب يعدُّ الجدير بالذكر بأنَّ استخدام زيت النعناع ومن 

. أي ضرر لكال الزوجين حتى وإن دخل للجزء الداخلي لألعضاء

رائحة زيت النعناع الزكية تعمل على تحسين يعتقد البعض بأنَّ كما 

المزاج و تعزيز الرغبة الجنسية، لذلك فإنَّ فائدته تتضاعف عند 

.استخدامه قبل الجماع مباشرة  
 

  :فوائد أخرى لزيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على العديد من الفوائد الصحية للجسم و في 

:ما يلي أهمها  

  :ألم العضالت

. يحتوي النعناع على خاصية تسكين اْللم( 2  

. يساعد في التخلص من ألم العضالت( 1  

يساعد على ارخاء العضالت في حاَّلت التعرض للتشنج ( 5

. العضلي  

  :خافض حرارة

لديه القدرة على تبريد الجسم، وذلك من خالل استخدامه بشكل ( 2

. موضعي  
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استخدام زيت النعناع عن طريق مزجه مع زيت جوز  يمكن( 1

الهند و دهنه على الرقبة و الجبين لخفض درجات الحرارة 

. المرتفعة  

  :طارد للحشرات

نواع كثيرة من الحشرات أيمكن لرائحة النعناع أن تطرد ( 2

المنزلية مثل النمل و الصراصير و العناكب و القمل، وبالتالي 

.اد التنظيف و التعقيميمكن استخدامه كأحد مو  

.قطرات منه في أي مشروببوضع واْلهم أنه مهدئ لألعصاب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



العطرية عالج وجمالالزيوت   
74 

: زيت الياسمين  

تُعّد نبتة الياسمين من النباتات العطرية المعروفة في جميع أنحاء 

العالم، وهي شجيرة تتبع الفصيلة الزيتونية التي تنمو في المناطق 

الدافئة من العالم وبصورة أساسية في منطقة حوض البحر 

ويشتهر  ستوائية وشبه اإلستوائية،اَّلالمتوسط والمناطق 

ْلبيض في معظم اْلنواع، لكّن بعض الياسمين بأزهاره ذات اللون ا

.اْلنواع أزهارها صفراء زاهية أو قرنفلية اللون  

  :زيت الياسمين

عبارة عن محلول زيتي مستخلص من أزهار زيت الياسمين 

الياسمين، ذو لون أصفر يميل إلى الُحْمره ورائحة عطرية فّواحة، 

ويدخل زيت الياسمين في صناعة الكثير من أنواع العطور 

والمستحضرات التجميلية والكريمات المرطبة للبشرة والعالجات 

ويتمتع ذلك الزيت العطري  الطبيّة وفي بعض الصناعات الغذائية،

. وتجميلياً بخواص فعالة طبياً   

   :فوائد زيت الياسمين التجميلية

  :العناية بصحة البشرة

أثبتت العديد من الدراسات أّن لزيت الياسمين العديد من الفوائد 

والخصائص العالجية للبشرة، حيث يحتوي على خصائص مرطبة 

ومهدئة مما يجعله مفيًدا جًدا ْلصحاب البشرة الجافّة والحّساسة، 

وينصح الخبراء بإستخدامه كعالج ْلمراض الطفح الجلدي 

بثور ومرض الصدفية، كون أّن لتهابات الجلد وَحب الشباب والاو
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زيت الياسمين يحتوي على مواد مطّهرة للبشرة والجروح ومواد 

ويمنح زيت الياسمين خاليا الجلد الليونة عن  مضادة لإللتهابات،

زان اإلفرازات الدهنية لخاليا الجلد تِّ اطريق تغذيتها والعمل على 

جاعيد، والمساعدة على إنتاج الكوَّلجين وتخليص البشرة من الت

ومن فوائد زيت الياسمين الهاًمة هو تنظيف البشرة من الشوائب 

غات البنيّة على نتشار التصبُّ االعالقة في مساماتها، ويمنع أيًضا 

اْلماكن المتفرقة بالجسم مما يعمل على توحيد لون الجلد ومنحه 

.النعومة والنضارة  

  :العناية بصحة الشعرزيت الياسمين و

ياسمين على الشعر مثير لإلهتمام حيث يساهم في إّن تأثير زيت ال

ترطيب فروة الرأس والشعر، ويعمل أيًضا على تخفيف تشابكات 

الشعر بدرجة كبيرة ويمنحه نعومة ولمعان أكبر، كما أّن زيت 

الياسمين له خصائص عالجية لمشكالت فروة الرأس حيث يعالج 

يمنع تكّون اإللتهابات المختلفة ويخفف تهيج فروة الرأس، كما 

قشرة الرأس وتهدئة الحكة، باإلضافة الى ذلك، يمنح زيت 

الياسمين الشعر رائحة عطرة فيبقى الشعر ذو رائحة جذابة 

  .طويلةومنعشة لساعات 

تقوية بصيالت الشعر مما يعمل  :ومن فوائد زيت الياسمين هي

على تعزيز نمو الشعر وتقليل تساقطه، إَّّل أّن الدراسات في الوقت 

.الحاضر لم تثبت ذلك اْلمر بشكل قطعي  
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  :فوائد زيت الياسمين الصحية

يتمتع زيت الياسمين بخصائص مسكنّة لأللم : مسكن لآلَّلم( 2

حتواءه على مادة كيميائية اومضادة للتشنجات؛ وذلك بسبب 

تدعى لينالول والتي تلعب دوراً هاًما في تخفيف اآلَّلم والتشنجات 

العضلية، وتشير الدراسات إلى أّن استخدام زيت الياسمين يقلل 

من أعراض وآَّلم انقطاع الطمث عند النساء، كما ويساعد أيًضا 

ل الساخنة وهي الشعور بحرارة عالية بشك اَّلتهاباتعلى تجنب 

لى ذلك لدى زيت إمفاجئ أثناء فترة انقطاع الطمث، باإلضافة 

الياسمين خواص فعالة في تخفيف اآلَّلم الشديدة أثناء الوَّلدة وما 

بعدها، حيث تُعّد من فوائد زيت الياسمين المبهرة التي أكدتها 

العديد من الدراسات، وكذلك يقلل زيت الياسمين آَّلم المفاصل 

.تيزمالمرافقة لمرض الروما  

حيث يُعّد زيت الياسمين أحد المواد : مضاد لإلكتئاب والقلق( 1

(aromatherapy) المستخدمة في العالج بالعطور 

وخاصة لحاَّلت اإلكتئاب والقلق، حيث إّن استنشاق زيت الياسمين 

يُحفّز الجهاز العصبي المركزي ويرفع معدل تشبع الدم 

جهاد ويحسن المزاج، باْلكسجين، مما يقلل الشعور بالتوتر واإل

ستخدام زيت الياسمين في العالج اكما أثبتت بعض الدراسات أّن 

العطري يحفز الجهاز العصبي مما يزيد النشاط ويعزز الشعور 

.بالراحة  

حيث يساعد زيت الياسمين في تنظيف : الجهاز التنفسي( 5

المجاري التنفسية عن طريق إذابة المخاط المتجمع وطرده من 
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الجهاز التنفسي، ويساعد كذلك على التخلص من الشخير أثناء 

الياسمين على  زيتحتقان اْلنف، ويعمل االنوم عن طريق إزالة 

لتهابات الحنجرة اوزيادة معدل التنفس، ويخفف من حّدة السعال 

.لتهاب اللّوزتين ونزَّلت البرداوالشعب الهوائية، ويعالج أيًضا   

لياسمين برائحته المحفّزة للدماغ يتميز زيت ا: منشط جنسي( 5

واْلعصاب ومنشط للدورة الدمويّة، ويعمل زيت الياسمين على 

إلعضاء التناسلية، ويُعّد أيضاً كعالج مكّمل في ازيادة تدفق الدم 

لمشاكل البرود الجنسي، ويساعد كذلك على عالج مشاكل العقم 

شعور لدى الجنسين، ومن فوائد زيت الياسمين أنّه يزيد من ال

. بالرومنسية واإليجابية وبالتالي يزيد الرغبة الجنسية  

:زيت الياسمين والجنس  

يعتبر زيت الياسمين مثيرا للشهوة الجنسية بسبب تأثيره القوي  

هم استخدامات الياسمين في أ وسأذكرعلى الحواس البشرية، 

: ثاره عليهاآوتحسين الصحة الجنسية لإلنسان   

  :اْلثر الرومانسي

ما يثير رغبة المرأة والرجل في ممارسة العملية الجنسية  أكثر

. وجود جو رومانسي يدفعهما ويحفزهما  

َّل يخفى علينا أن الياسمين بجمال منظره ورائحته الزكية يضفي و

إحساسا رومانسيا إذا ما استخدمه الزوجان في تزيين غرفة 

فسها النوم، أو إذا وضعت المرأة مقدارا كافيا من زيته لتعطير ن

. فيزيد ذلك من رغبة الزوج  
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إزالة الروائح إن من أكثر اْلمور التي تنغص العملية الجنسية 

ثارة واَّلنجذاب هي وجود روائح في المناطق إلاوتقلل من 

.لزيت الياسمين اْلثر القوي في إزالة هذه الروائحو ،الحساسة  

الطريقة الصحيحة هي المداومة على دهن المنطقة بزيت و

. ن وسوف تالحظ اْلثار السريعة لذلكالياسمي  

التوتر والحالة المزاجية  فإنَّ يساعد على اَّلسترخاء ويقلل التوتر 

لى حالة جسدية إفشال العملية الجنسية والتي تحتاج إلى إتؤدي 

الطريقة الفضلى تكون عن طريق دهن الجسم بزيت و ،مسترخية

خلط مع الماء تبخير للوجه حيث ي عمليةالياسمين أو استنشاقه أو 

.ويتم التبخير  

  :ستروجينإلازيت الياسمين و 

ستروجين هو المسؤول عن الرغبة الجنسية لدى إلاهرمون 

. المرأة  

زيت الياسمين لديه خواص و تراكيب تمنحه القدرة على تحسين 

. ستروجين للمرأة وتنظيمهاإلنتاج إ  

  :سرعة القذف

. سرعة القذف عند الرجل يعالج زيت الياسمين مشاكل  

يمكن معالجة هذه المشكلة بعمل مساج للعضو الذكري باستخدام 

. زيت الياسمين  
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  :البرود الجنسي

. على تنشيط الدورة الدموية ويزيد النشاط يساعد  

. يقلل من أعراض اَّلكتئاب  

يحسن الحالة المزاجية وبالتالي يزيد من الرغبة ويعالج البرود 

. الجنسي  

جهاد وموازنة إلاكما يمتلك هذا الزيت أثارا رائعة على حاَّلت 

الهرمونات، وعرف منذ القدم كعالج للضغط العاطفي والضعف 

الجنسي، وهو محفز للجهاز العصبي والقلب ويضبط ضغط الدم، 

بصحة جنسية سليمة إبقاء اإلنسانفكل هذه اْلمور تعمل على   
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:يمونزيت اللَّ   

تمَّ اكتشاف زيت الليمون ْلول مرٍة في المناطق المتوسطية في 

إسبانيا والبرتغال، وله تاريٌخ طويٌل في مساهماته العشبية 

والطبية في جميع أنحاء العالم وحتى اليوم، والجدير بالذكر أنَّ 

إنتاج كيلوغراٍم واحٍد من زيت الليمون اْلساسي يتطلب حوالي 

رغم من أنَّ هذا الزيت العطري شائٌع ليمونة، لذلك على ال 5000

على نطاٍق واسٍع ويمكن الوصول إليه في معظم متاجر الصحة 

والمواد الغذائية الطبيعية، إَّل أنَّه َّل يزال ثمينًا ويُعتبر ذا قيمٍة 

عاليٍة في فوائده، حيث يمكن تطبيق الزيوت اْلساسية من الليمون 

فح اإلرهاق ويساعد في موضعيًا على البشرة، كما أنَّه مادة تكا

اَّلكتئاب، ويطّهر البشرة ويقتل الفيروسات والبكتيريا الضارة  طرد

. ويقلّل اَّللتهاب  

: فوائد زيت الليمون للشعر  

يُعتبر زيت الليمون من الزيوت اْلساسية التي تتمتع بالعديد من 

الفوائد الصحية للشعر والبشرة، حيث يمكن تطبيقه موضعيًا أو 

طعام، كما أنَّه يفيد الجسم ككل، ومن فوائد زيت تناوله مع ال

:الليمون للشعر اآلتي  

يعمل زيت الليمون على توازن إنتاج الزهم الزائد في فروة ( 2

الرأس، حيث أنَّ إضافة أربع قطراٍت إلى اْليدي المبللة وتدليكها 

من خالل الشعر المبلل بعد كلِّ غسٍل، سوف يُقلل مع مرور الوقت 

. استخدام الشامبو بشكٍل متكرر الحاجة إلى  
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يعمل كمطهر مشهوٍر لجروح فروة الرأس الطفيفة، كما أنَّه ( 1

يعمل على تنشيط الكريات البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد أي 

عدوى، لذلك فإنَّ استخدام بعض زيت الليمون اْلساسي يُنشِّط 

. فروة الرأس ويعيدها إلى وضعها الطبيعي، ويعزز نمو الشعر  

إن زيت الليمون اْلساسي يُعدُّ إضافةً جيدةً للشعر بعد ( 5

. اَّلستحمام فهو يجعل رائحة الشعر منعشةً وقوية  

إنَّ زيت الليمون اْلساسي يساعد على تسهيل التئام الجروح ( 5

في فروة الرأس، وهذا قد يساعد في تعزيز نمو الشعر، ويعمل 

. الرأسكمضاٍد للميكروبات عند تطبيقه على فروة   

:فوائد زيت الليمون للتنحيف  

بإضافة بضع  نُ أما فيما يتعلق بفوائد زيت الليمون للتنحيف، فتكمُ 

قطرات من صنفه المركز إلى كوب من الماء الدافئ وتناوله قبل 

كل وجبة، حيث تتركز فوائد زيت الليمون للتنحيف في قمعه 

فضل للشهية وتنشيطه للجهاز الهضمي، وبالتالي امتصاًصا أ

للمغذيات، ومن فوائد زيت الليمون للتنحيف أيًضا أن مكونه 

limonene اْلساسي الذي يُدعى بالليمونين 

يحرق الدهون الزائدة بزيادة التمثيل الغذائي، ومن فوائد زيت 

الليمون للتنحيف أيًضا دوره في توفير دفعة حيوية تحفز النشاط 

الحرارية، ويقلل من البدني الذي يساعد على حرق السعرات 

فرصة ترّسب الدهون اْلمر الذي يفسر فوائد زيت الليمون 

.للتنحيف  
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:للجسم فوائد لزيت الليمون  

فإنَّ هناك بعض  والتنحيف، باإلضافة لفوائد زيت الليمون للشعر، 

اْلدلة على أنَّه قد يوفر فوائد إضافية ْلعضاء الجسم المختلفة، 

مراض المزمنة، وهذه نظرة حيث يمكن أن يخفّف من بعض اْل

:على بعض فوائد زيت الليمون لصحة الجسم  

تشير العديد من الدراسات اْلولية إلى أنَّ زيت الليمون ( 2

اْلساسي قد يساعد في تقليل القلق والتوتر، حيث أنَّ التعرض 

لرائحة زيت الليمون اْلساسي ساعدت في تقليل مستويات 

  .هرمونات اإلجهادنوع من وهو الكورتيكوستيرون 

تشير البحوث اْلولية إلى أنَّ زيت الليمون اْلساسي قد يعزز ( 1

الحالة المزاجية، حيث أنَّ استنشاق رائحته كان أكثر فعاليةً في 

. تحسين الحالة المزاجية  

للوقاية من زيادة  واعدةيُظهر زيت الليمون اْلساسي نتائج ( 5

 رائحة زيت الليمون الوزن، حيث وجد العلماء أنَّ استنشاق

نشاط الجهاز العصبي بطريقٍة قد  اْلساسية اْلخرى غيّرَ  والزيوت

. تشجع على حرق الدهون في الجسم  

يمكن أن يكون زيت الليمون اْلساسي مفيًدا لألشخاص الذين ( 5

يعانون من مرض الزهايمر، حيث أظهرت نتائج الدراسات أنَّ 

في بعض الوظائف المعرفية  ى إلى تحسٍن كبيرٍ العالج العطري أدَّ 

.وخاصةً بين مرضى الزهايمر  
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يخفف الشعور بالغثيان يعد زيت الليمون طريقة للتخلص من ( 3

به الحامل صباًحا، ففي تجربة الغثيان الذي تشعر  خاصة، الغثيان

، كانت قد ركزت على تأثير استنشاق 1025مزدوجة التعمية عام 

حامل  200لحمل، حيث قُسمت الليمون في الغثيان والقيء أثناء ا

 ،مجموعة التدخل مجموعتين، إلى ،تعاني من الغثيان والقيء

ومجموعة السيطرة، حيث استنشقت اْلولى زيت الليمون بمجرد 

الشعور بالغثيان، لتظهر فروقات ذات دَّللة بين المجموعتين في 

درجات الغثيان والقيء، لكن كانت الدرجات اْلقل متوسط 

هذا الزيت، وبالتالي فهو يخفف الشعور بهما أثناء  للحاصلين على

.الحمل  

يحسن عملية الهضم يعمل كمهدئ لمشاكل الجهاز الهضمي ( 2

 كالتهاب المعدة واإلمساك، ففي دراسة على الحيوانات نشرت في

Chemical and Biological Interactions  

يت الفئران فيها زيت الليمون، ليجدوا عطِ أُ ، كانت قد 1002عام 

بأنه قلل من أعراض التهاب المعدة، بالحد من تآكل الغشاء 

للمعدة من أي هجوم  ئيًّاقاو ماًل عاالمخاطي للمعدة، وبالتالي يُشّكل 

يُباغتها، ومن ناحية أخرى ركزت دراسة عشوائية منتظمة 

والنعناع  على تأثير زيت الليمون وإكليل الجبل أيام 20استمرت 

في اإلمساك لدى كبار السن، ليجد الباحثون أن عدد حركات 

اْلمعاء أكثر في المجموعة التي تعرضت لتدليك منطقة البطن 

باستخدام هذه الزيوت، إلى جانب فرصة أقل لإلصابة باإلمساك 

مقارنة بالمجموعة الضابطة، اْلمر الذي يعكس فوائد زيت 

.الليمون  
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ائد زيت الليمون أيًضا، أنه يحتوي على يغذي البشرة ومن فو( 0

مركبات مضادة للميكروبات، تُسهم في عالج بعض اْلمراض 

Evidence-Based الجلدية، فوفقًا لمراجعة علمية نُشرت في 

Complementary and Alternative Medicine 

في عالج بعض مشاكل البشرة،  فاعليةالليمون  لزيت أنَّ  أثبت

والسيلوليت والعدوى الفيروسية الجلدية كالبثور والجروح 

كالثآليل، ومن ناحية أخرى يقلل من فرص ظهور حب الشباب، 

الف منها، ويجدر التنويه ويساعد على ترطيب البشرة وتغذية التَّ 

إلى نشاط مضادات اْلكسدة القوية فيه، حيث تترك تأثيًرا مضاًدا 

نسجتها التي للشيخوخة، وبالتالي تقليل تلف الخاليا البشرة وأ

.تنتج عن الجذور الحرة  
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:زيت اإلكليل  

 الواسعة الشَّعبيةيعّد زيت إكليل الجبل أحد الزيوت اْلساسية ذو 

السنين نظًرا َّلحتوائه على فوائد  جًدا، وقد ازدادت أهميته على مرِّ 

صحيّة كثيرة، يتم استخراج زيت إكليل الجبل من أوراق شجيرة 

إكليل الجبل، وتنتمي هذه الشجيرة إلى عائلة النعناع والتي تضم 

أيًضا نباتات، كالخزامى، والريحان، والمريمية وغيرها، واستخدم 

دينية، ومراسم الرومانيّون إكليل الجبل قديًما في اَّلحتفاَّلت ال

الزفاف، وفي إعداد الطعام والعناية الطبية أيًضا، وتعد من أهم 

استخدامه في العناية التجميلية والتي  الجبل فوائد زيت إكليل

  .والبشرةتشمل الشعر، 

  :فوائد زيت إكليل الجبل

يعد زيت إكليل الجبل أحد الزيوت التي تحتوي على مكونات فريدة، 

ئد عديدة على مستوى صحة الجسد، والعقل، المكونات فوا ولهذه

أهم فوائد زيت إكليل  ودونكمويستخدم في العناية التجميلية أيًضا، 

:الجبل  

يحتوي زيت إكليل الجبل على مادة  حيث :تعزيز جهاز المناعة( 2

الميرسين، وهي مادة كيميائية تعمل كمضادات أكسدة قوية، والتي 

تي يمكن أن تتسب في ضرر تعمل على مكافحة الجذور الحرة ال

. للخاليا، واْلمراض  

يحتوي زيت إكليل الجبل على مادة ألفا : مضاد لاللتهابات( 1

بينين، والتي تعمل كمضاد قوّي لاللتهابات، ويساعد أيًضا في 

. التخفيف من السعال، والبرد، واإلنفلونزا  
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يحّسن زيت إكليل الجبل من جودة : تعزيز عملية الهضم( 5

إفرازات أحماض المعدة، وإنتاج العصارة الصفراوية، فهو جيد 

. لإلمساك، واَّلنتفاخات، وعسر الهضم  

فهو يحتوي على مكونات : تخفيف آَّلم العضالت والمفاصل( 5

كالكافور، ومركب اْللفا بينين، وغيرهما، والتي تعطي زيت إكليل 

. بل خصائص مسكنة لأللمالج  

فهو يعمل على زيادة الدورة الدموية، : تحسين الدورة الدموية( 3

. وسرعة تخثر الدم، مما يسرع من التئام الجروح  

يحتوي زيت إكليل الجبل على مكونات تعمل : عالج الصداع( 2

. على تسكين اْللم، بالتالي الحد من الصداع  

وي على اْلوكاليبتول، فهو يحت: تحسين النشاط التنفسي( 0

والكافور، والذي يعمل على توسيع الشعب الهوائية، بالتالي تدفّق 

الهواء بشكل أفضل، أيًضا يساعد في عالج أعراض الحساسية 

التنفسية، والتهاب الجيوب اْلنفية، يمتلك زيت إكليل الجيل أيًضا 

. خواص مضاّدة التشنّج تساعد في عالج الربو القصبي  

فهو يعمل كالمضاد للبكتيريا، بالتالي منع : ن صحة الفميعّزز م( 1

. تسّوس اْلسنان، والتهاب اللثة  

تعتبر  حيث :يقلل من حب الشباب، ويعالج عالمات الشيخوخة( 2

إكليل الجيل التقليل اَّللتهابات الناتجة عن حب  فوائدمن أهم 

 الشباب، واَّلنتفاخ تحت العين، ويحسن الدورة الدموية، باإلضافة

. إلى ذلك، فإنه يكافح أضرار أشعة الشمس  

فهو يحتوي على الليمونين، : طارد للبعوض والحشرات( 20

.والكافور، الذي يعمل على صّد الحشرات، وخاصةً البعوض    
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  :زيت إكليل الجبل للشعر

باإلضافة لجميع الفوائد التي تم ذكرها، فقد أثبتت الدراسات 

يحتوي زيت  حيث إكليل الجبل للشعر، فيالحديثة العديد من فوائد 

على حمض الكارنوسيك، الذي يساعد في شفاء اْلنسجة، اإلكليل 

وعالج تلف اْلعصاب، وشفاء النهايات العصبية، والتي تساهم 

جميعها في النهاية على تنشيط اْلعصاب في فروة الرأس، بالتالي 

عالج  الحّد من تساقط الشعر، واستعادة نموه، ويساعد أيًضا في

الثعلبة، ويمكن اَّلستفادة من زيت إكليل الجبل عن طريق اتباع 

: الخطوات اآلتية  

يتم أخذ خمسة : وضع زيت إكليل الجبل مباشرة على الشعر( 2

من زيت إكليل الجيل وخلطها مع إحدى الزيوت الناقلة  قطرات

كزيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند، ثم تدليك فروة الرأس به، 

دقائق ثم غسله، ومن الممكن  20إلى  3ة تتتراوح بين وتركه لمد

. تركه بدون غسل  

يمكن : خلط زيت إكليل الجبل مع مستحضرات العناية بالشعر( 1

إضافته إلى الشامبو، والبلسم، وكريمات الشعر، وذلك عن طريق 

من زيت إكليل الجبل إلى كل أوقية واحدة من  قطراتوضع خمسة 

.عتادالمنتج، واستخدامه كالم  
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  :فوائد زيت إكليل الجبل للبشرة

من الجدير بالذكر أن إكليل الجبل ليس مصدًرا مهًما للكربوهيدرات 

والفوَّلت أو السكر أو اْللياف، ولكنه يحتوي على فيتامين  

 Aوفيتامين ، Cوفيتامين ، B6  باإلضافة إلى المعادن مثل

الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز، ومن فوائد زيت إكليل 

: الجبل للبشرة ما يأتي  

من الممكن استخدام زيت إكليل الجبل في عالج : سرطان الجلد( 2

سرطان الجلد والمساعدة في تقليل انتشار الخاليا السرطانية، إذ 

مستخلص إكليل الجبل ساعد في إن الدراسات أثبتت أن استخدام 

منع خاليا ورم الجلد، باإلضافة إلى أنه يمنع نمو بعض الخاليا 

السرطانية في سرطان الرئة، ويعود تأثير إكليل الجبل ْلنه يعمل 

.كمضاد لألكسدة عن طريق حماية الخاليا السليمة  

يُخفف زيت إكليل الجبل من التوّرم واآلَّلم : مضاد لاللتهابات( 1

لاللتهابات بسبب إحتوائه على  امضاد قويا عامالْلنه يُعد  وذلك

ألفا بينين، وتكون طريقة استخدامه عن طريق تدليك منطقة اْللم 

.بزيت إكليل الجبل  

يستطيع زيت إكليل الجبل تحسين الدورة : التئام الجروح( 5

الدموية والذي ينتج عنها مساعدة التخثر السريع للدم والتي 

ن التئام الجروح، باإلضافة لتخفيف اْللم، وتعزيز بدورها تسرع م

.نمو الشعر  
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من الممكن لزيت إكليل الجبل الحد من اَّللتهابات : حب الشباب( 5

الناجمة عن حب الشباب والتقليل منها، كما أنه يقلل من اَّلنتفاخ 

تحت العين ويحسن الدورة الدموية لتصبح البشرة متوهجة، 

شد البشرة لمكافحة عالمات  باإلضافة إلى أنه يعمل على

.الشيخوخة  

حسب الدراسات فإن استخدام منتج يحتوي : حروق الشمس( 3

قد يحمي الجلد  "الجريب فروت"على زيت إكليل الجبل وخالصة 

.من حروق الشمس  

  :استخدامات أخرى لزيت إكليل الجبل

استخدامات زيت إكليل الجبل فعادةً ما تستخدم بعض النساء  تتنوع

إكليل الجبل لزيادة تدفق الحيض وإحداث اإلجهاض، ومن الممكن 

استعماله كطارد للحشرات، وباإلضافة إلى فوائد زيت إكليل الجبل 

والتي مه استخداللبشرة هناك العديد من الفوائد الناتجة عن 

:تتضمن  

يساعد زيت إكليل الجبل في الحد من التهاب : التهاب المفاصل( 2

اْلنسجة الذي يمكن أن يؤدي إلى تورم وألم وتصلب اْلنسجة، 

وذلك عن طريق وقف هجرة خاليا الدم البيضاء إلى اْلنسجة 

المصابة إلطالق المواد الكيميائية اَّللتهابية، إذ إنه يُعطى 

فاصل الروماتويدي وهو لألشخاص الذين يعانون من التهاب الم

حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي 

اْلنسجة مثل الركبتين والمفاصل اْلخرى مما يؤدي إلى إصابة 
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بطانة المفصل والتسبب بالتهاب، وتكون طريقة استخدامه عن 

. دقيقة ثالث مرات أسبوعيًا 23طريق تدليك الركبة لمدة   

يمكن لمستويات الكورتيزول المرتفعة أن تثبط الجهاز : التوتر( 1

المناعي وتكون سببًا لألرق والتقلبات المزاجية، فقد يقلل زيت 

.إكليل الجبل بشكل طبيعي من اإلجهاد والتوتر والقلق  
  

: لزيت إكليل الجبل فوائد أخرى  

:ومن الفوائد اْلخرى لزيت إكليل الجبل  

. عالج التهاب اللثة( 2  

. ج اْلكزيماعال( 1  

. اْللم العضلي اللّيفي( 5  

. الصلع الذكوريّ ( 5  

. التعب الذهني( 3  

.مشاكل الكبد والمرارة( 2  
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  :زيت الزعتر

زيت الزعتر يأتي من عشبة تعرف باسم الزعتر واَّلسم العلمي 

"Thymus vulgaris" له هو   

عشبة الزعتر تنتمي إلى عائلة النعناع حيث يستخدم في الطبخ 

وفي غسول الفم وفي تعطير المالبس وأيًضا كزيت ذو رائحة في 

لدى منطقة جنوب أوروبا وغرب البحر  معروفاالمساج، حيث يعد 

لزيت عشبة الزعتر العديد من  المتوسط وفي جنوب إيطاليا، إنَّ 

منذ آَّلف السنين من قبل منطقة  الفوائد الصحية فقد تم استخدامه

البحر المتوسط، إن زيت الزعتر يعد مطهر طبيعي ومضاد 

للبكتيريا ومضاد للتشنجات ووله خاصية مهدئة ولمرضى الضغط، 

دوية ْلاتم استخدامه في قد و ،قوي يعد زيت الزعتر مضاد أكسدةٍ و

  .القدممنذ 

  :فوائد زيت الزعتر

تدعم قدرت زيت عشبة الزعتر في يوجد العديد من الدراسات التي 

تقليل أو التخلص من بعض البكتيريا التي تنمو في الطعام وأيًضا 

يعزز صحة القلب ويخفف من اَّللتهابات في الجسم والعديد من 

دلة علمية بأن استخدام زيت أالفوائد اْلخرى، إَّل أنه َّل يوجد 

يت الزعتر لوحده يساعد في عالج مرض محدد، ولكن يعتقد بأن ز

الزعتر يستخدم ضمن البرنامج العالجي وليس لوحده، وفيما يأتي 

:هفوائد  

قد تم  1020دراسة مخبرية عام  ففي :مفيد لصحة القلب والفم( 2

نشرها في مجلة علمية، قد وجدوا بأن الكارفاكرول الموجود في 
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زيت عشبه الزعتر له تأثير كمادة مضادة لاللتهاب وله قدرة على 

حماية القلب مما يجعل منه ذو فائدة لألشخاص المصابين 

بأمراض القلب، وأيًضا يعد زيت عشبة الزعتر مفيد لصحة الفم، 

لتهابات لالالذي يملك تأثير مضاد  الثايمولحيث إنه يحتوي على 

الثايمول  كما أنَّ الدراسات، حيث تم توثيق ذلك في العديد من 

في تقليل اَّللتهابات  فعَّاَّلالموجود في زيت عشبة الزعتر يعد 

والعدوى، وبناء على بحث حديث يمتلك الثايمول تأثير كمضاد 

لصحة الفم، حيث يعد  امفيديجعله لاللتهابات ومضاد للبكتيريا مما 

ه هذا المركب أحد المكونات المهمة في منتجات اْلسنان ومن

  .غسوَّلت الفم بتبريد النعناع وهي من فوائد زيت الزعتر

يوجد سببان رئيسيين خلف مرض  :مضاد للروماتيزم( 1

في الدورة  الضعفالروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس، أوًَّل 

وثانيًا زيادة في تركيز المواد السامة  ،الدموية وتكون غير سليمة

زيت عشبة الزعتر قادر  فإنَّ مثل حمض اليوريك في مجرى الدم، 

على حل كال هاتين المشكلتين، حيث يعد زيت الزعتر مدًرا للبول 

مما يساعد على زيادة التبول منه، ويساعد الجسم على التخلص 

من المواد السامة الموجودة فيه، وأيًضا يعد زيت عشبة الزعتر 

، حيث يقوم على تنشيط الدورة الدموية ومنها يكون قد حل امحفز

الخاصية المضادة  كما أنَّ  المشكلتين بطريقة منفصلة، كال

في بعض أنواع زيت  توجدلاللتهابات الموجوده في الثايمول 

، حيث يستطيع هذا المركب منها% 00ما يقارب  على الزعتر

التخلص وتخفيف ألم المفاصل ويحسن من المعدل الحركي الجيد، 

مما يعمل على وأيًضا يحسن من تدفق الدم إلى هذه المنطقة، 

.المفاصلإشعار الجسم بأنه أقوى وأكثر تحكم في أعراض التهاب   
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  :زيت الزعتر للشعر فوائد

تعد فوائد زيت الزعتر للشعر مهمة جًدا، فهو من الزيوت ( 2

اْلساسية المستخدمة في كثير من مستحضرات الشعر لصحته 

ولنموه، فهوه يساعد في تنشيط فروة الرأس وتعزيز جذور 

وبصيالت الشعر وبذلك يمنع تساقط الشعر فيصبح الشعر أكثر 

من في كثير  هذا الزيتصحة وقوة، ومن ناحية أخرى يدخل 

لما له  ،المسلتزمات الصحية، واْلغذية المعلبةومنتجات التجميل، 

من ميزات كمادة حافظة أو خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا، 

ومن المهم ذكر أنه يمنع شرب زيت الزعتر مباشرة فقد يكون 

  .خاصة الحوامل والمرضعاتو إلَّ أن يكون مخفَّفًا، خطًرا

وأثبتت دراسة أن زيت الزعتر يساعد في عالج الصلع، حيث ( 1

أجريت هذه الدراسة على أشخاص يعانون من الصلع حيث 

زيت الزعتر مع زيوت شعر اْلساسية اْلخرى وكانت  استخدموا

النتائج إيجابية بشكل ملحوظ، حيث عولج الصلع تقريبًا عند 

. متواصلة أشهراستخدام زيت الزعتر مع زيوت أخرى لمدة سبعة 

يعد زيت الزعتر مضاد أكسدة طبيعي، ويساعد في تطويل ( 5

له  أنَّ الشعر ْلنه ينشط فروة الرأس وينشط بصيالت الشعر، كما 

فهو يساعد  ،البكتيريا والفطرياتوفي محاربة الجراثيم،  ئصاخصا

في مشاكل الجلد العامة المتعلقة في عدوى البكتيريا والفطريات، 

كل فروة الرأس المتعلقة بالبكتيريا والجراثيم لذلك قد يعالج مشا

التي تنمو في فروة الرأس مثل؛ قشرة الرأس، ويمكن إضافة 

عشرة نقاط من زيت الزعتر على غسول الشعر اليومي الذي قد 

.يفيد في تقوية الشعر وعالج قشرة فروة الرأس  
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:طريقة استخدام زيت الزعتر للشعر  

يمكن استخدام زيت الزعتر بأكثر من طريقة لإلستفادة من فوائد 

ستخدام زيت الزعتر بشكل ازيت الزعتر للشعر، ويجب عدم 

مباشر لوحده، فهو زيت قوي نسبيًا لذلك يجب تخفيف زيت 

الزعتر مع زيوت أساسية أخرى، وذلك عن طريق إضافة نقطتين 

شعر ووضعه فقط من زيت الزعتر مع ملعقتين زيت آخر آمن ل

على فروة الرأس لمدة عشر دقائق ومن ثم غسل الشعر وتنظيفه 

.بشكل جيد  
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:زيت القهوة  

يعتبر زيت القهوة من أفضل أنواع الزيوت، باحتوائه على العديد 

لى مادة الكافيين التي إضافة إلوبامن العناصر الصحية المفيدة، 

. تعمل على تحفيز الدورة الدموية  

  :العامة لزيت القهوة الفوائد

يعتبر زيت القهوة مهم لألشخاص الذين  :يحفز الشعور بالجوع( 2

 .      لألكلنه يعمل على فتح الشهية ْليعانون من سوء التغذية، 

يساعد زيت القهوة على  :يحسن من صحة الجهاز التنفسي( 1

عالج التهابات الجهاز التنفسي، حيث يقوم بفتح المسالك 

. التنفسية، وينهي مشكلة ضيق النفس والتهابها  

على زيادة تدفق  زيت القهوة يعمل :يخفف من آَّلم المفاصل( 5

الدم الى العضالت، ويمنحها الراحة، وذلك عن طريق تدليك 

. بزيت القهوةالمنطقة التي تعاني من التورم   

على التوتر وسوء المزاج زيت القهوة يقضي  :يحارب اَّلكتئاب( 5

نه يعتبر من الزيوت ْلويعالج اَّلكتئاب، من خالل استنشاقه، 

. الطبيعة التي تمنح الشخص الشعور بالراحة واَّلستراخاء  

الدورة الدموية في فروة زيت القهوة يحفز  :مفيد للشعر( 3

هور شعر جديد، ويسّرع في نموه، الرأس، مما يعمل على ظ

حتوائه على مركب َّلويعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، وذلك 

. الفيتوستيرول  
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 يعمل :عاميشد البشرة ويخلص الجسم من السيلوليت بوجه ( 2

 ويزيلعلى الترهل،  ويقضيالقهوة على شد البشرة والجلد، زيت 

وة مع أي نوع من ضافة زيت القهإ تمَّ  هذا إذاخاليا الجلد الميت، 

يخلص الجسم من  الخليطأنواع الزيوت الطبيعية اْلخرى، وهذا 

   . مشكلة السيلولست وترهل الجلد نهائيا، بطريقة طبيعة وآمنة

على  زيت القهوة يعمل :يعمل على تهدئة التهابات البشرة( 0

تهدئة اَّللتهابات التي تتركها لدغات الحشرات، ويعمل كمضاد 

للبكتيريا حيث يساهم بشكل كبير في القضاء على حب الشباب، 

. ويحمي البشرة من التجاعيد والخطوط  

القهوة على الكافيين  يحتوي زيت :يخفي الهاَّلت السوداء( 1

ء المخزن، ات البول التي تخلص الجسم من الماوالذي يعد من مدرَّ 

يضا أويعمل ، سفل العينين، ويقضي على التجاعيدويرطب منطقة أ

. على شد المنطقة ويقضي على التورم واَّلنتفاخ  

حماض ْليحتوي زيت القهوة على ا :يحسن عملية الهضم( 2

ومضادات اَّلكسدة، التي بدورها تعمل على القضاء على عسر 

. الهضم واإلمساك ومشكالت القولون  
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:اللوز الحلوزيت   

الرغم من أنَّ بذر اللوز عادةً ما يُجمع مع المكسرات على 

الحقيقة  الشجرية المعروفة كالكاجو، إَّلَّ ما يُعرف باللوز هو في

وهذه المكسرات الشهيّة تلعب دوًرا جيًدا في بذرة وحيدة النواة، 

حياة كل فرد، فإضافتها إلى الوجبات تساهم في جعلها شهيةً أكثر، 

الغذائية المتنوعة لمكافحة بعض اْلمراض  القيمةضافة إلى وباإل

أما عن زيت اللوز فيتم ثبت أنها مفيد للجمال أيًضا،  فقد

،اللوز الناضج بأقل حرارٍة متاحة استخراجه عن طريق ضغط  

  .أو بالترقيد كما بينَّا سابقًا وَّل يُستخلص بالعصر الساخن
 
 

  :فوائد زيت اللوز الحلو

ز واللذان يتم من أنَّ هناك نوعين رئيسين من اللو فعلى الرغم

منهما، إَّّل أنَّ اللوز المستخدم في أغراض العالج ج الزيت استخرا

هو زيت اللوز الحلو، وبالرغم من في الغالب واَّلستخدام التجميلي 

ذلك فإنَّ فوائد زيت اللوز َّل يقتصر على العالج واَّلستخدام 

ة متنوعة من المزايا من التاريخ التجميلي فقط، فهو يقدم مجموع

 :يدية، فعلى سبيل الذكر َّل الحصرالرائع واَّلستخدامات غير التقل

قد استخدم كمصدر للوقود الحيوي المتجدد وأثبَث أنَّه يمنع 

اإلصابة بمرض السكري والسرطان، باإلضافة إلى استخداماته 

زيت للعناية بالبشرة، ومن جهٍة أخرى َّل يقتصر اْلمر على كون 

فهو مادة حيوية  ،اللوز من النوع الحلو على أنَّه حلًوا فحسب

أمراض القلب واْلوعية وتساعد في معالجة الكوليسترول الضار، 

. ستخدم في عالج مشاكل البشرةالدموية، كما ي  
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  :فوائد زيت اللوز الحلو للوجه

أما عن فوائد زيت اللوز الحلو للوجه، فقد ُذكر في تاريخ الحضارة 

صينية بعض الممارسات باستخدام زيت اللوز الحلو باعتبارِه ال

مهدئًا للبشرة باإلضافة إلى استخدامِه في مجال تنعيم البشرة 

وعالج الجروح الطفيفة، لذلك ليس من النادر وجود زيت اللوز 

الحلو في مجموعة واسعة من مكونات مستحضرات التجميل 

ن جهٍة أخرى ولعلّها وم من مستحضرات العناية بالبشرة، وغيرها

من أبرز فوائد زيت اللوز الحلو للوجه هو تميّزه بالخصائص 

المضادة لألكسدة والتي تفيد بحماية البشرة من اْلشعة فوق 

حفاظ على البشرة ناعمة البنفسجية وأضرارها باإلضافة إلى ال

.ونضرة  

في جامعة هامارد الهندية تفيد  1000وحسَب دراسٍة أجريت عام 

إحدى فوائد الزيت اللوز الحلو َّل تقتصر على الوقاية من بأنَّ 

التلف الناتج من التعرُّض لألشعة فوق البنفسجية بل وإبطاء آثار 

تلف اْلشعة فوق البنفسجية بعد حدوثِه، ومن المهم اإلشارة إلى 

أنَّ زيت اللوز الحلو يحتوي على نسيج خفيف يمكن للبشرة أن 

ظيف البشرة بعمق من مسامها تمتصهُ بسهولة، كما يمكنه تن

وبصيالتها، باإلضافة إلى أنَّه قد يساعد أيًضا في منع ظهور حبِّ 

ائِه على فيتامين أ، كما يمكن الشباب مستقباًل وذلك َّلحتو

ستفادة منه بصنع خليط مقشر للبشرة بخلط زيت اللوز الحلو َّلا

.الحساسةبسكر ناعم، ومن المهم معرفة أنَّه آمن أيًضا للبشرة   
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  :فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة

نظًرا َّلحتوائه على العديد من الفيتامينات واْلحماض الدهنية، فإّن 

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة كثيرة ومتنوعة، ويمكن استخدامه 

بسهولة ولجميع فئات العمر ما لم يكن الشخص يعاني من 

اللوز وائد زيت الحساسية اتجاه منتجات اللوز الحلو، وتكون ف

:الحلو على الشكل اآلتي  

. يعمل زيت اللوز الحلو على تفتيح البشرة وتوحيد لونها( 2  

يعالج حروق البشرة البسيطة الناتجة عن التعّرض الطويل ( 1

. ْلشعة الشمس  

يساعد في عالج اضطرابات تلوين الجلد أو الدوائر التي تكون ( 5

     .لعيوب الجلدية اْلخرىتحت العين أو الندبات أو غيرها من ا

يساعد في تخفيف انتفاخ العينين والتجاعيد التي تتشّكل حول ( 5

. العينين  

يمكن تطبيقه على المناطق المصابة باإلكزيما أو الصدفية أو ( 3

الوردية أو أي مرض جلدي آخر، فمن فوائد زيت اللوز الحلو 

. تللبشرة أنّه يعمل على تحفيز وتسريع شفاء هذه الحاَّل  

قد يخفف زيت اللوز الحلو الحساسية تجاه مثيرات الحساسية ( 2

. عند اْلشخاص الذين يعانون منها  

يساعد زيت اللوز الحلو على التخلّص من القشرة عن طريق ( 0

.الترطيب العميق وإزالة خاليا الجلد الميتة من فروة الرأس  
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  :فوائد زيت اللوز الحلو للشعر

تكمن فوائد زيت اللوز الحلو للشعر، بسبب احتوائه على مستويات 

E الدهنية وفيتامين 2عالية من البروتين وأحماض أوميغا    

هذه الخصائص على أّن استخدام زيت اللوز بشكٍل عام،  ، وتدلّ 

يمكن أن يحّسن لمعان وقوة الشعر، ويعّد زيت اللوز الحلو هو 

الزيت اْلكثر شيوًعا والموصى باستخدامه للشعر، وفيما يأتي 

:فوائد زيت اللوز الحلو للشعرسيتم ذكر   

ساعد يعّد هذا الزيت من المطريّات، وبالتالي ي: تنعيم الشعر( 2

على سّد الثغرات في الشعر التالف على المستوى الخلوي، مّما 

. يجعل الشعر أكثر سالسةً وليونةً، فيصبح تمشيطه أسهل بكثير

يقلّل زيت اللوز الحلو من اَّلحتكاك : تقوية وإصالح الشعر( 1

أثناء تصفيف الشعر، فيجعله أقل عرضةً للتكّسر والتقّصف، كما 

و بشكٍل أكبر، ولكن َّل توجد تجارب يمكن أن يجعل الشعر ينم

سريرية تثبت فّعاليته في نمّو الشعر، وبفضل احتوائه على كميات 

E .فهو يعّد مضاًدّ طبيعيًا لألكسدة ، عالية من فيتامين   

كحالة التهاب الجلد : المساعدة في عالج أمراض فروة الرأس( 5

غم من الدهني التي تصيب فروة الرأس وكذلك الصدفية، وعلى الرّ 

عدم وجود دراسات تُظهر آلية عمله مع هذه الحاَّلت، ولكن تّم 

استخدامه لفروة الرأس الجافّة في الطب الصيني والطب الهندي 

القديم لعدة قرون، ويؤّدي فرك كمية صغيرة منه مباشرةً على 

. فروة الرأس إلى زيادة تدفّق الدم إلى المنطقة  
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  :للشعركيفية استخدام زيت اللوز الحلو 

على جميع أنواع كما ذكرنا سابقا يحتوي زيت اللوز الحلو 

المكّونات والعناصر الصحية للشعر مثل اْلحماض الدهنية أوميغا 

، والمغنيسيوم ولذلك تسعى الكثير5  E والفوسفور وفيتامين 

تم ذكر من النساء إلى معرفة كيفية استخدامه، وفيما يأتي سي

:الطريقة الصحيحة لذلك  

. ي البداية يجب غسل الشعر بالماء وتسريحه جيًداف( 2  

.تدفئة زيت اللوز الحلو( 1  

. فرك الشعر وفروة الرأس بالزيت ( 5  

تسريح الشعر باستخدام مشط واسع اْلسنان لتفريق الزيت ( 5

. على كّل الشعر  

تغطية الشعر باستخدام كيس مخّصص لذلك، لمّدة ساعة ( 3

. تقريبًا  

. الشعر بالشامبو، ومن ثم بالماء، وبعد ذلك تجفيفه جيًدا غسل( 2

.تكرار هذه العملية مّرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج( 0  
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  :فائدة زيت اللوز الحلو على الشفاه

زيت اللوز الحلو يقوم بمعالجة جميع المشاكل الموجودة في ( 2

ثم شطفه  دة يوم كامل، ومنالشفاه، من خالل دهنه عليها لم

. ، وتكرر هذه العملية يومياً للوصول إلى النتائج المرجوةبالماء

.بتفتيح الشفاه الداكنة وتبيضها يقومكما ( 1  

ويجدد  ،يقوم بتقشير الجلد التالف الموجود على الشفاهو( 5

  .الخاليا في كل شفة

بطريقة صحية  وينعِّمهامن اَّللتهابات  ويعالجهاالشفاه  ويرطِّب( 5

.ةوسليم  
 

  :فوائد زيت اللّوز الحلو للرموش

يساهم زيت اللوز الحلو في حماية الرموش والمحافظة عليها ( 2

بشكل صحي وطبيعي، من خالل وضع الزيت على الرموش 

بواسطة فرشاة الماسكارا لمدة ليلة كاملة ومن ثم شطف الرموش 

. بالماء  

 اوإعطائها منظر تطويلهاثيف الرموش ويعمل على تككما ( 1

. ليا رائعاجما  

.يمنع تساقط الرموش ويقوي بصيالت الرمشو( 5  
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  :فوائد أخرى لزيت اللوز الحلو

موش عن فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة فضاًل  فاه والرُّ فإنَّه ، والشِّ

يتمتع بخواص عديدة تجعله يمتلك الكثير من الفوائد الصحية 

لعالج الكثير  لكافة جسم اإلنسان، حيث يمكن استخدامه موضعيًا

هازية، من الحاَّلت الجلدية أو تناوله فمويًا إلعطاء الفوائد الج

:ومنها الفوائد اآلتية  

واحدة من أكثر وهو : تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم( 2

هو قدرته على وفوائد زيت اللوز المعروفة على نطاق واسع 

اللوز أن  تنظيم الكوليسترول، حيث يمكن لالستهالك المنتظم لزيت

 ،يرفع الكوليسترول الحميد أو الجيد ويخفض الكوليسترول الضار

. ويخفض عموما الكوليسترول الكلي بشكل طبيعي  

حيث يساعد زيت اللوز : يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب( 1

الحلو في تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب واْلوعية الدموية، 

مجلة اْلبحاث في العلوم  في 1025ووفقًا لدراسة نشرت عام 

الطبية، فإّن مرض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم والعديد 

من الحاَّلت اْلخرى، غالبا ما يكون سببها اَّللتهاب المزمن، ويعد 

زيت اللوز الحلو من اْلطعمة ذات الخصائص المضادة لألكسدة 

 والمضادة لاللتهابات، وبالتالي فهو بشكل عام يقلل من خطر

. العديد من الحاَّلت الصحية الشائعة  

دراسة لجامعة  ففي: يعمل على الوقاية من مرض السكري( 5

بوردو وجد الباحثون أّن تناول اللوز في وجبة اإلفطار قد خفض 

مستويات السكر في الدم وجعل المشاركين يشعرون بالشبع أكثر، 
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يا بعد كما يعمل زيت اللوز على تحفيز إنتاج اْلنسولين من الخال

. وجبة الطعام  

يمكن أن يساعد النظام الغذائي : يحافظ على الوزن الصحي( 5

الغني باللوز على التخلص من الوزن الزائد وفقدان الوزن 

بسرعة، وقد أثبتت الكثير من اْلبحاث أّن اْلشخاص الذين 

يستهلكون اللوز أو زيت اللوز كجزء منتظم في وجباتهم الغذائية 

من اْلشخاص الذين يتناولون  أكثرفي الوزن ة يحدث لديهم خسار

. نظاًما غذائيًا متماثاًل بدون لوز  
 

  :كيفية استخدام زيت اللوز الحلو

يعّد زيت اللوز الحلو بديل طبيعي للمنتجات الصناعية التي تهتم 

بالبشرة والجمال، وذلك للحصول على خيارات أكثر صحية وغير 

تكلفةً من معظم المرطبات ساّمة، كما أّن زيت اللوز أقل 

المصنوعة تجاريًا وَّل يحتوي على أي مكونات ضارة، فضاًل عن 

فوائده المميزة والمذهلة للبشرة والشعر، وفيما يأتي بعض الطرق 

:شرة أو لروتين العناية بالشعرإلضافة زيت اللوز للب  

  .زيت اللوز مرطب مثالي للبشرة الحساسة: تطبيقه كمرطب( 2

يجب فرك زيت اللوز على المرفقين : لى البقع الجافةتطبيقه ع( 1

. والقدمين وأي مناطق أخرى تميل إلى الجفاف  

حيث يتم صنع قناع : استخدامه لصنع قناع للشعر محلي الصنع( 5

شعر مرطب عن طريق خلط زيت اللوز مع اْلفوكادو المهروس ثم 

. تطبيقه على الشعر الرطب  

يمكن استخدام زيت : ْلساسيةاستخدامه بدمجه مع الزيوت ا( 5

اللوز كزيت حامل لتمديد الزيوت اْلساسية اْلخرى التي يمكن 

.تطبيقها على الجلد  
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:زيت اللوز المر  

اللوز هو نوع من الجوزيات، ويوجد منه صنفان اللوز الحلو 

يستخدم اللوز المر في و ْلشجار،والمر، وذلك على حسب نوع ا

الحكة، والسعال، ومع ذلك َّل وبعض الحاَّلت مثل آَّلم المعدة، 

يمكن أن يكون كما يوجد أدلة علمية كافية تدعم استخدامه، 

يات كبيرة استخدام اللوز المر ، فالواجب أَّلَّ تتعدى غير آمن بكمِّ

، وذلك َّلحتوائه على مادة كيميائية كميَّة استعماله بعض القطرات

ض سامة تعرف بحمض الهيدروسيانيك، والتي يمكن أن تسبب بع

اآلثار الجانبية على وظائف الجهاز العصبي والتنفسي، وينصح 

بالتوقف عن استخدام اللوز المر قبل مواعيد العمليات الجراحية 

  .اعف أثر أدوية التخديربأسبوعين ْلنه يمكن أن يض
 

  :فوائد زيت اللوز المر

كما يحتوي على المغنيسيوم ،  E يحتوي زيت اللوز على فيتامين   

مضاد وغنيًا بمضادات اْلكسدة،  المر ويعّد زيت اللوزوالفسفور، 

 5ناعة، واحتوائه على أحماض أوميغالاللتهابات، كما أنه يعزز الم

يعمل على تحسين الذاكرة، ويحافظ على مستويات الكوليسترول 

  .في الّدم مما يقلل خطر اإلصابة بأمراض القلب

B7 للشعر َّلحتوائه على فيتامين فوائد كبيرة اللوز المر ولزيت  

أو ما يعرف بالبيوتين فهو يعمل على تقوية الشعر وترطيبه 

ويساعد في عالج  يمنع ظهور القشرة ، كماوتقوية بصيالت الشعر
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ويمكن أن تعزى فوائد زيت اللوز المر الصحية إلى  الشعر التالف،

  :مادة مسكنة ومخدرة باعتباره خصائصه

. يقتل الجراثيم (2  

. مضاد بكتيري (1  

. مضاد للفطريات( 5  

. مدر للبول( 5  

. مضاد للتسمم( 3  

. مضاد للسرطان( 2  

. مضاد للتشنجات( 0  
 

  :زيت اللوز المر للبشرة

خدم زيت اللوز منذ القدم لعالج مشاكل البشرة، مثل تخفيف استُ 

اَّلحمرار وعالج الجروح البسيطة، كما استخدم في الممارسات 

الصينية القديمة لعالج اْلكزيما والصدفية، ومن فوائد زيت اللوز 

المر أنه يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف وزيادة 

ا مضاد للبكتيريا، وباحتوائه نضارة الوجه ونعومته، وهو أيضً 

كما فيمكن استخدامه في عالج حب الشباب، ( أ)على فيتامين 

تعمل ( هـ)يحتوي زيت اللوز المر على تراكيز عالية من فيتامين 

على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتحّد من عالمات 

 يمكن استخدام زيت اللوزوالشيخوخة، وتساعد في عالج الندوب، 

مباشرة أو يمكن مزجه مع بعض الزيوت اْلخرى للحصول  المر
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على فوائده، كما له استخدامات في تدليك الجسم، وهو أيًضا 

لمنع مرض به مضاد للفطريات، لذا يمكن استعماله وفرك القدمين 

القدم الرياضي وإزالة العدوى، وكذلك يمكن استخدامه كمنظف 

.إلزالة المكياج عن الوجه  
 

:المر للمنطقة الحساسةزيت اللوز   

تعاني العديد من النساء من مشكلة اسمرار المنطقة الحساسة، 

وهذا اْلمر يعتبر حرجاً لها خاصة في عالقتها الخاصة مع 

زوجها، وعادة ما تصبح المنطقة الحساسة داكنة نتيجة تكرار 

عملية استخدام الشفرة إلزالة الشعر من المنطقة الحساسة، حيث 

ل المنطقةإزالته  أن الشعر بعد إلى اللون اْلسود الداكن إضافة  يُحوِّ

يوجد العديد من الطرق المنزلية التي ولكن أنه يصبح خشناً،  إلى

لحساسة ومنها يمكن للسيدة اللجوء إليها بهدف تبييض المنطقة ا

.زيت اللوز المر  

يعتبر زيت اللوز من الزيوت الغنية بحمض يسمى حمض (  2

. ذا الحمض ذو فعالية في قتل البكتيرياالهيدروسيانيك، وه  

يعمل زيت اللوز المر على تنعيم البشرة في المنطقة الحساسة، ( 1

. إضافة إلى تفتيح لونها  

يساهم زيت اللوز في إزالة خشونة الجلد وخاصة في المناطق ( 5

. الحساسة  

يعمل زيت اللوز المر أيضاً على إزالة البقع السوداء والكلف ( 5

. المنطقة الحساسةوتفتيح   

 ، كما أنهيساهم زيت اللوز في ترطيب المنطقة الحساسة( 3

. يمنحها اللمعان الذي تحتاجه  

. يلعب دوراً في إزالة الرائحة الكريهة من المنطقة الحساسة( 2  
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:تفتيح المناطق الحسَّاسة طريقة  

يجب لحساسة عن طريق زيت اللوز، للتخلص من سواد المنطقة ا

ستحمام ومن َّلة بقطعة مبللة بزيت اللوز بعد االمنطقمسح تلك 

. الخارج فقط  

ستحمام َّلمنطقة أثناء ايجب الحرص على عدم القيام بدعك هذه ال

بالليفة الخشنة، والقيام بعد ذلك بغسل تلك المنطقة باستخدام الماء 

. والملح مرة كل يوم  

الجلد الميت في المنطقة  يمكن استخدام زيت اللوز بهدف تقشير

بخلط ملعقة من أي كريم مرطب مع وكيفيَّة ذلك هو  ،الحساسة

ملعقة صغيرة من كل من بودرة اْلطفال وزيت اللوز المر، 

وتضاف المكونات سابقة الذكر إلى نصف فنجان من ماء الورد 

. ومن ثم تخلط جيداً   

ذلك يتم القيام بوضع هذا الخليط على المنطقة الحساسة  بعد

. وتطبيقها بحركة دائرية، ومن ثم يتم القيام بشطف المنطقة بالماء  
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: زيت السمسم  

رف نبات السمسم منذ آَّلف السنين، فهو قديم قدم اإلنسان، عُ 

غيره من خالل حقب كثيرة من التاريخ اإلنساني على  لَ ضِّ وفُ 

ظروف الطقس القاسية مثل  ، وذلك لقدرته على تحملالنَّباتات

.الجفاف  

استخدمت بذوره في تحضير التوابل والبهارات وكانت واحدة من 

أُولَيات البذور التي استخلصت زيوتها واستخدمت للطهي وتعزيز 

يتميز زيت السمسم بقيمته الغذائية العالية،  كما نكهات اْلطباق،

    ناصر الضرورية لجسم اإلنسان يحتوي على العديد من الع فهو

،.5وأوميغا ، 2وأوميغا   Eوفيتامين K مثل فيتامين 

 والصحيةئية منها الغذاكثيرة، ويمكن استخدامه في مجاَّلت 

  .والجمالية

  :زيت السمسم فوائد

تتعدد استخدامات زيت السمسم وتتنوع، ويمكن تناوله عن طريق 

يستخدم والفم أو استخدامه زيتًا في تقنيات التدليك المختلفة، 

، ويستخدم طبيًا في عالج وغير ذلكوالقلي  الطهيمطبخيًا في 

بعض اْلمراض والمشكالت الصحية أو تخفيف حدة أعراضها، 

كتئاب، وفيما يأتي توضيح مثل التهاب المفاصل الروماتويدي واَّل

  .لسمسمْلهم استخدامات زيت ا

إن أولى استخدامات زيت السمسم  :تسكين اآلَّلم المزمنة( 2

القديمة والشائعة في كثير من المجتمعات تتمثل في تخفيف 
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اإلحساس باْللم، وقد يعود ذلك إلى امتالكه خصائص مسكنة 

عديد من ومضادة لاللتهابات ومضادة لألكسدة، وتوجهت ال

الدراسات العلمية إلى البحث في هذا اْلثر لزيت السمسم وتوصلت 

:إحداها وكانت قد نشرت في مجلة  

 Anesthesiology and Pain Medicine  

إلى أن اَّلستخدام الموضعي لزيت السمسم خفّض من حدة اآلَّلم 

الناجمة عن إصابات اْلطراف العليا والسفلى لدى المشاركين في 

وقلل من حاجتهم إلى اْلدوية المسكنة، وخرجت دراسات الدراسة 

أخرى بنتائج مماثلة وأضافت أن استخدام زيت السمسم في تقنيات 

 لتقليل من حدة اآلَّلم الجسدية،التدليك يعد طريقة مجانية وآمنة ل

تتعدد طرق استخدام زيت السمسم الشعبية والتقليدية في هذا و

ْللم، إذ يستخدم زيتًا للتدليك المجال اعتماًدا على موضع وسبب ا

طبقات الجلد  صُ لِّ خَ لعالج آَّلم العضالت واْلربطة، ْلنه يُ 

  .من السموم ويزيد تدفق الدم إليهاوالعضالت العميقة 

نصف كوب منه مع بعض قطرات من زيت اللبان ويمكن خلط 

العطري لعالج آَّلم المفاصل والعظام بدهن المناطق المحيطة بها، 

ستخدام قطعة قطن نظيفة أو قطعة شاش معقمة كما يمكن ا

وُمشربة بزيت السمسم لعالج بعض مشكالت الجهاز التناسلي 

.تخفيف حدة أعراض انقطاع الطمثللمرأة مثل تهيج المبهل و  
 

إن أهم استخدام من استخدامات زيت السمسم  :العناية بالبشرة( 1

ة من يتمثل في العناية بالبشرة، َّلحتوائه على كميات كبير

مضادات اْلكسدة التي تثبط نشاط الجذور الحرة وتعادل أثرها 
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التدميري الذي تمارسه ضد الخاليا، وعلى مواد ذات خصائص 

مضادة للعدوى فتقتل مسببات اْلمراض والمشكالت الجلدية وتحد 

من نموها وتكاثرها، وعلى مواد تقلل من حدة اْلعراض 

اْلحماض الدهنية المصاحبة لاللتهابات، وعلى العديد من 

اْلساسية التي ترطب الجلد وتحافظ على نعومته ومرونته، 

باإلضافة إلى إمكانية استخدامه لعالج حب الشباب أو آثاره وذلك 

بوضعه مباشرةً على البثور أو مواضعها لياًل وتركه حتى غداة 

اليوم التالي، وَّل بد من التنبيه إلى عدم الحاجة إلى مزجه مع 

وت، وإلى أفضلية استخدام منتجات زيت السمسم غيره من الزي

.أية إضافات كيميائية الخالية من  
 

:فوائد زيت السمسم للجماع  

يُعّد زيت السمسم مفيًدا للجماع، إذ يُعالج تهيج المهبل عند المرأة، 

اْللم أثناء عملية الجماع،  ويزيد من رطوبة المهبل، مما يُخفف

الذكري أيًضا، حيث يُدلّك من فوائد زيت السمسم للعضو هذا و

العضو الذكري بزيت السمسم ليقوم بدوره بترطيب المهبل، كما 

 أنّه مفيد في مرحلة سن اليأس لدى المرأة، ْلن له تأثير شبيه

.بتأثير اْلستروجين الطبيعي  

:السمسم وضعف اَّلنتصاب  

من % 12على كمية من الزنك تصل إلى يحتوي السمسم  (2

ويساعد الزنك الجسم على  اليومية المرجعية،ية الكمية الغذائ

إنتاج وتنظيم العديد من الهرمونات بما في ذلك هرمون 

التستوستيرون، وقد أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين 
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نقص الزنك ومشاكل عدم القدرة على اَّلنتصاب، حيث يعد الزنك 

ضروري لتطور ووظيفة اْلعضاء الجنسية الذكرية، فالذكور 

عانون من نقص في الزنك تكون لديهم خصيتان أقل تطوراً الذين ي

وانخفاض في عدد الحيوانات المنوية، كما يعاني اْلشخاص الذين 

لديهم مشاكل في ضعف اَّلنتصاب من أعراض أخرى مثل تأخر أو 

 أن الزنك 1022سرعة القذف، وقد وجدت دراسة أجريت عام 

لمصابين بسرعة لقذف لدى ابايمكن أن يساعد في تحّسن التحكم 

.القذف  

ددة من الدهون ويحتوي زيت السمسم على أنواع متع( 1

الغير مشبعة و التي لها دور كبير في مختلف الحمضية المشبعة و

. العمليات الحيوية داخل جسم اإلنسان  

ها تحافظ على جدران الشرايين من فوائد هذه الدهون الحمضية أنَّ 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم فرصة اْلوردة، و بالتالي تقلل من و

. الذي يعد أحد أسباب ضعف اَّلنتصابو  

كما لهذه الدهون دور في تحسين عمل البروستاتا التي تنتج 

هرمون التستوستيرون الضروري من أجل عملية اَّلنتصاب، حيث 

. من دونه َّل يمكن للرجل أن يحصل على اَّلنتصاب  

المواد  إنتاج بعضباإلضافة إلى ذلك فإنَّ هذه الدهون تدخل في 

زيادة الكيميائية داخل الجسم والتي تعمل على تغذية اْلعصاب و

. سرعة نقل السياَّلت العصبية  

َّل شك بأنَّ اَّلنتصاب بة للمؤثرات بشكل أفضل، وهذا يعني اَّلستجا

. ناتج عن استثارة خارجية ناتجة عن بعض المؤثرات  

ين مختلف ذهلة لتحسزيت السمسم يمتلك خصائص مكما أنَّ ( 5

التي يصب معظمها في مصلحة الجانب الجنسي وظائف الجسم و

. لدى الرجل  
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:فوائد زيت السمسم الموضعية  

باإلضافة إلى احتواء زيت السمسم على بعض العناصر المفيدة في 

، يستخدم هذا الزيت هـحال استخدامه بشكل موضعي مثل فيتامين 

. كزيت مرافق للزيوت اْلخرى كي يتم امتصاصها بشكل أفضل  

من أهم الخصائص التي يمتلكها زيت السمسم قدرته على التفكك 

ح بالتالي يعمل على تفتيإلى جزيئات صغيرة خالل التدليك و

يسمح للزيوت اْلخرى بالدخول إلى المسامات بشكل أفضل و

. اْلنسجة بشكل أفضل  

اصه  عن تفكك جزيئات زيت السمسم، يمكن للبشرة امتصفضالً 

بالتالي في حال مزجه مع الزيوت بشكل أفضل من بقية الزيوت، و

اْلخرى خالل التدليك فإنَّه يساعد على امتصاص عناصر تلك 

. الزيوت  

َّل سيَما خالل سمسم من الزيوت مرتفعة الحرارة ويعد زيت ال

لدموية في منطقة الشعيرات االتدليك، لذلك فإنه يقوم بتحفيز 

. بالتالي يتحسن دوران الدم في تلك المنطقةالعضو الذكري، و  

من المعروف بأنَّ اَّلنتصاب يعتمد بشكل رئيسي على تدفق الدم و

.للعضو الذكري  
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: فوائد زيت السمسم للشعر  

بشكل عام فوائد للشعر، ويتميز زيت السمسم  الطبيعيةللزيوت 

بأّن له فوائد ُمجّربة للشعر، ويُمكن اَّلستفادة من هذه الفوائد 

بتطبيقه مباشرةً على الشعر وعلى فروة الرأس للحصول على 

فوائده الطبيّة والعالجية والتجميلية، خصوًصا أنه يحتوي على 

السمسم للشعر فهي  هم فوائد زيتأ أمّ الُمغذيّات المفيدة للشعر، 

: كما يأتي  

. الناتج عن اإلجهاد اقط الشعريمنع تس( 2  

. يُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر( 1

. يُعالج تلف الشعر ويعزز صحته وحيويته( 5  

طبيعي عند استخدامه على فروة الرأس  كواق شمسييعمل ( 5

فوق البنفسجية بتشكيله والشعر، ويحمي الشعر من تأثير اْلشعة 

طبقة واقية عليه، إذ يعمل مثل طبقة واقية على الشعر ويحميه من 

. أضرار الملوثات  

. يُعالج قمل الرأس ويُساعد في التخلص منه( 3  

. يقضي على البكتيريا والفطريات في فروة الرأس( 2  

يعمل كمهّدئ ومنعش لفروة الرأس ويُعزز رطوبة الشعر ( 0

ويمنع جفافه، ويُمكن الحصول على هذه الفوائد بتدليك فروة 

الرأس بزيت السمسم في الليل وغسل الشعر في الصباح، وتطبيق 

. هذه الوصفة لمدة شهر كامل  

. يُؤخر ظهور الشيب( 1  

. يمنع تقصف الشعر( 2  
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:فوائد زيت السمسم للبشرة  

قّدم زيت السمسم للبشرة فوائد عدة، وذلك بفضل مضادات يُ 

اْلكسدة التي يحتويها، إذ يُعزز من فعالية فيتامين هـ، كما يُمكن 

تدليك الجلد به للتخفيف من اَّللتهابات الجلدية وآَّلم المفاصل، 

وذلك َّلحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا واَّللتهابات، كما 

لجلد يبطئ نمو الخاليا السرطانية التي أن تطبيق هذا الزيت على ا

، ويمكن اَّلستفادة من زيت "الورم الميالنيني"تُصيب الجلد 

السمسم بتدليك جميع الجلد بهذا الزيت وتركه لمدة ربع ساعة، 

ومن ثم أخذ حمام ماء ساخن، حيث تُساعد هذه الطريقة في 

على تخليص الجلد من السموم، كما أن الماء الدافئ يُساعد 

كما أن تطبيقه على البشرة يمنع  متصاص الزيت بشكٍل أعمق،ا

شيخوخة الجلد، ويُعالج الصدفية ويُسّرع التئام الجروح ويمنع 

ويمنح الترطيب العميق للجلد  دغات الحشرات ويُعالج الثآليل،ل

ويُؤخر شيخوخته ويُعالج تشققات الكعوب واْلقدام، ويُصلح خاليا 

البشرة ويعمل كواقي طبيعي من  الجلد التالفة ويُعالج عيوب

.يمنع ظهور الندبات على الجلدالشمس، ويُعالج جفاف اليدين و  
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: عموما السمسم زيت فوائد  

. يقي من اإلصابة بمرض الزهايمر. يُساعد في عالج فقر الدم( 2

. يعالج التهاب المفاصل( 1  

. يقي من اإلصابة بأمراض القلب( 5  

. عينعتام عدسة الايُعالج ( 5  

. يخفف الكوليسترول الضار في الدم( 3  

. يُعالج العقم عند الرجال( 2  

. شتههشا ويعالجيخفف من آَّلم العظام ( 0  

. يُعالج القرحة وأمراض المعدة ويُعالج سرطان المعدة( 1  

. يقي من اإلصابة بالسكتة الدماغية( 2  

. وزن الجسم انقاصيُساعد في ( 20  

. يُستخدم في تحسين اْلوتار الصوتية( 22  

يُستخدم في تحضير الضمادات ومختلف أنواع اْلطعمة، كما ( 21

. يُضاف للمخبوزات  

. يُقوي جهاز المناعة بشكل عام( 25  

. ئ امتصاص السكر، مما يجعله مفيًدا لمرضى السكرييبطِّ ( 25

.يُعالج الكساح َّلحتوائه على الكالسيوم( 23  
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: زيت الحلبة  

يأتي زيت الحلبة من نبات الحلبة، ويعد نبات الحلبة من النباتات 

القديمة المستخدمة بالطب البديل، يبلغ أقصى طول لنبات الحلبة 

سنتيمتر، وتحتوي نبتة الحلبة على بذور الحلبة، وتتميز  20

بورودها البيضاء، وقد استخدمت أوراق، وجذور، وبذور نبتة 

وْلن زيت الحلبة  ما بالطب الصيني،قديًما، َّل سيالحلبة للعالج 

.ئدهمهم ذكر فوايأتي من نبات الحلبة الذي له فوائد عديدة، فمن ال  
 

  :فوائد زيت الحلبة

تستخدم الحلبة بالطعام، كما لها استخدامات دوائية عديدة كعالج 

 السكري، وْللم الدورة الشهرية،اإلمساك، وتستخدم لمرضى 

ولها خصائص جمالية أيًضا، وقد وللحلبة فوائد صحية عدديدة، 

استخدمت منذ القدم في الطب البديل، وْلن زيت الحلبة يتكون من 

الحلبة نفسها، فقد تكون فوائد زيت الحلبة هي نفس فوائد الحلبة، 

ولكن يحتاج عمل دراسات أكثر على زيت الحلبة إلثبات ذلك، وفي 

: ما يلي ذكر ْلهم هذه الفوائد  

الحلبة على تنظم مستوى السكر  يساعد زيت :تنظيم سكر الدم( 2

مرضى السكري من  يفيدبالدم، َّل سيما في مرضى السكري، وقد 

عن طريق تقليل امتصال  النوع الثاني أيًضا،النوع اْلول و

 ة اإلستجابة لهرمون اإلنسولين،الجلوكوز من اْلمعاء، وزياد

على ويعتقد بعض اْلطباء أن السبب يعود َّلحتواء بذور الحلبة 

  .التي تساعد في تنظيم سكر الدمكمية كبيرة من اْللياف 
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من المعروف أن حليب اْلم هو  :زيادة الحليب للمرضعة( 1

المصدر الغذائي اْلول للطفل في بداية حياته، وقد تعاني بعض 

اْلمهات من قلة الحليب لديهن، وقد وجدت الدراسات أن استخدام 

الحلبة يعمل على زيادة كمية الحليب، وقد ينصح اْلطباء باستخدام 

العكس َّل  وعلى يادة الحليب لدى اْلم المرضعة،لزأو زيتها الحلبة 

ينصح اْلطباء باستخدام الحلبة أثناء الحمل، وذلك بسبب فعالية 

قد الحلبة على الرحم، فهي قد تحفز حدوث تقلصات بالرحم، والتي 

.تؤدي إلى الوَّلدة المبكرة  

يعد هرمون  :زيادة هرمون التيسيوستيرون لدى الرجال( 5

وقد التستوستيرون أحد أهم الهرمونات الجنسية عند الرجال، 

يوجد بكميات قليلة عند النساء، وهو المسؤول عن التغيرات التي 

لصوت، وظهور الشعر تحدث لألوَّلد في مرحلة البلوغ كتغير ا

على زيادة  يعملالحلبة زيت وقد وجدت الدرسات أن  على الجسم،

نسبة هرمون التستوستيرون عند الرجال، وبالتالي تحسن من 

ية ا تزيد من عدد الحيوانات المنوالرغبة الجنسية عند الرجال، كم

.لديهم  

  :فوائد إضافية

زيت الحلبة، والتي تحتاج إلى دراسات  الفوائد فيلعديد من اهناك 

الحلبة كمضاد لاللتهابات، أو  يستخدم زيتأكثر إلثباتها، فقد 

الكوليسترول والدهون لتقليل  مسكن لأللم، ومن الممكن استخدامه

ومن اَّلستخدامات التي تحتاج المزيد من الدراسات  الثالثية،

التحكم بالشهية وتقليل الوزن، كما قد  ،الحلبة زيت إلثبات فعلية

البعض لعالج  لعالج حموضة المعدة، وقد يستخدمه يستخدم

.ارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل الكلى، أو اْلكزيما  
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  :فوائد زيت الحلبة للوجه

زيت الحلبة المضغوط والذي  دهماأحلزيت الحلبة،  عانيوجد نو

يعد مزيج من اْلحماض الدهنية كما أنه يعد مفيد للجسم، والنوع 

اآلخر هو زيت الحلبة اْلساسي والذي يحتوي على مركبات 

متطايرة ومضادات أكسدة مما يجعله ذو فوائد متعددة لذلك 

فمنها ما العامَّة يستخدم بكثرة وإقبال، أما عن فوائد زيت الحلبة 

يساعد على تحسين صحة الشعر وفقدان الوزن وتخفيف الدمامل 

وتعزيز تكبير الثدي، كما يساهم في تحسين صحة الكلى ومرض 

د زيت الحلبة السكري والتخفيف من التوتر واإلجهاد، أما عن فوائ

:للوجه فما يأتي  

تعرف الحلبة بقدرتها على التخفيف  :تخفيف آثار حب الشباب( 2

من آثار حب الشباب وعالج اَّللتهابات الناجمة عنها وتبريد 

الوجه من حب الشباب، ويعود ذلك في كونها ذات خصائص 

مطهرة وَّلحتواءها على مضادات حيوية تقلل من اَّللتهابات 

وتحمي البشرة من الجفاف عن طريق المحافظة على رطوبتها 

عن طريق نقع  ،على الوجه أو زيتها ن استخدامهاونظافتها، ويمك

بذور الحلبة بالماء لفترة من الزمن ثم طحنها إلى أن تصبح 

.على الوجه حتى تجف، وغسل الوجهكالعجينة ثم فركها   

على الرغم من أن البشرة لها القدرة  :توهج البشرة ونضارتها( 1

ي للزيوت ستخدام الموضعَّلج الزيوت طبيعيًا، إَّل أن اعلى إنتا

اْلخرى يساهم في بقاء البشرة نقية ورطبة بعيدة عن الجفاف 

ويزيد من لمعانها، حيث يعمل زيت الحلبة بعد فركه على الوجه 
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في توهج الخدين ولمعانهما، ويمكن أن تتواجد زيوت طبيعية 

أخرى بديلة مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت اللوز 

كما يمكن عمل قناع للبشرة إلى زيت اْلفوكادو،  باإلضافة

باستخدام زيت الحلبة لزيادة رطوبتها ونظافتها عن طريق خلط 

أ كمية متساوية من زيت الحلبة مع زيت فيتامين
(2)

باإلضافة إلى  

.ملعقة من اللبن، ثم وضع الخليط على الجلد أو الوجه  

يعتقد أنه قد يفيد في تكبير الصدر  :وائد زيت الحلبة للصدرف( 5

بسبب كثرة اإلدعاءات والتجارب والقصص التي َّل يوجد دليل 

الثدي طريقة علمي ورائها، ويقترح مستخدمو زيت الحلبة لتكبير 

  :استخدامه كما يلي

. تدفئة الزيت بدرجة حرارة الغرفة أو أدفأ قلياًل ( 2  

. وضع الزيت على الثدييين( 1  

ليك الثديين بحركات دائرية من الخارج إلى داخل القيام بتد( 5

. الثدي  

دقيقة  23-20اَّلستمرار في عملية التدليك مدة تتراوح بين ( 5

. يوميًا لزيادة تدفق الدم إلى منطقة الثدي وزيادة حجمه تدريجيًا  

نة طبيعيَّة .واْلهم أنَّ زيت الحلبة مسمِّ  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بين خفيفة كوجبة بتناولها يُنصح لهذا النباتية، مصادر أهم من الجزر يعد: نباتية مصادر -أ  -مصادر زيت الفيتامين ( 2)

 اْلوراق ذات والخضار الحلوة، والبطاطا اْلحمر، الفلفل وخصوصاً  الفلفل في موجود أنّه إلى باإلضافة الوجبات،

: حيوانية مصادر. البروكلي إلى باإلضافة والبطيخ، المانجا، وحبات المشمش، ثمار وفي والزعتر، كالخس الخضراء

 ومعظم والكبد البيض، في وجوده إلى باإلضافة والجبن، اللبنة، مثل مشتقاته وكافة الحليب في موجود أ فيتامين

.الحوت كبد وزيت البقوليات،  

.موضوع: ينظر موقع  
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: زيت القرنفل  

في طب اْلسنان لخصائصه المهدئة، وقد زيت يشيع استخدامه 

يضاف لبعض اْلدوية كمنّكه خاصة ْلدوية السعال وغيرها 

للتحسين من طعمها وبالتالي تصبح مستساغة أكثر من ذي قبل، 

باستشارة ومن ناحية أخرى يُنصح مستخدمو المنتجات الطبيعية 

الطبيب قبل اإلقدام على استخدامها تجنبًا لالستخدام الخاطىء أو 

غير المناسب، ولمعرفة الجرعة المناسبة لكل فرد ومع مراعاة 

وجود مشاكل صحية أو انعدامها، وكغيره من المنتجات فهناك 

الكثير من الفوائد الصحية لزيت القرنفل والتي يمكن الحصول 

.حيح لهعليها باَّلستخدام الص  
 

: الفوائد الصحية لزيت القرنفل  

تتعدد استخدامات زيت القرنفل حيث إنه يستخدم لتنظيف بعض 

اْلدوات واْلسطح المعدنية وإزالة ما يعلق بها من غبار وأوساخ، 

إضافة إلى أنه يستخدم كطارد للحشرات وكمكّون لبعض المنتجات 

ائح الطبخ ، ومن ناحية أخرى يقلل زيت القرنفل من رواْلعشاب

ة الكريهة وقد يستعمل كمنّكه لبعض اْلطباق، ومن الفوائد الصحي

  :لزيت القرنفل يُذكر ما يأتي

حيث إنه يستخدم لترطيب : يساعد على المحافظة على البشرة( 2

البشرة الجافة بواسطة قطعة قماش نظيفة، ويمكن أن يدخل في 

د المنتفخ بعض المستحضرات التي تحّضر لغاية التقليل من الجل

. والتجعدات الصغيرة وغيرها  
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يستخدمه البعض للتقليل من آَّلم اْلسنان : يقلل من بعض اآلَّلم( 1

حيث يتم وضع بضع قطرات منه على مكان اْللم، وكذلك لمن 

يعاني من التهاب العظم السنخي ويمكن استخدامه كذلك لتهدئة 

كما ويمكن  اْللم عند تسنين الرضع بتدليك اللثة ببضع من قطراته،

نقع قطعة قماش في هذا الزيت ووضعه على مكان ظهور الثآليل 

. للتخفيف من آَّلمها  

حيث يعمل على التقليل من خطر ظهور : يقلل من تهيج الجلد( 5

. التقرحات الجلدية في بعض اْلماكن  

حيث يمكنه التخفيف من آَّلم العضالت : الدورة الدموية يحسن( 5

ويساعد على تدفق الدم فيها، كما يخفف من الصداع الناتج عن 

. التوتر بوضع قطعة قماش مبللة به على الجبين  

فل أن يعطي دافع جنسي يمكن للقرن: يزيد من الرغبة الجنسية( 3

. ضافته لبعض المشروبات اليومية كالقهوةبإأفضل   

نه يساعد على ذلك بوضع بضع أحيث : يقلل من آَّلم المعدة( 2

.قطرات منه على المشروب اليومي  

: فوائد زيت القرنفل إلزالة الشعر  

تشمل الفوائد الصحية لزيت القرنفل في عالج مجموعة كبيرة من 

، وتنقية الجلدية، وآَّلم اْلسنان، والصداع، واإلجهادالمشكالت 

زى تلك الفوائد العديدة إلى خصائص شوائب الدم، ويمكن أن تع

زيت القرنفل المخّدرة، والمضادة للميكروبات، والمضادة 

للفطريات، وبأنه من المطهرات ومضادات الفيروسات المختلفة، 
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وقد يعّد زيت القرنفل مثيًرا للشهوة الجنسية، وإّن اَّلستخدام 

ر اْلكثر شيوًعا لزيت القرنفل هو في العناية باْلسنان للتخدي

وتسكين اْللم، وذلك لتأثيره القوي والمخّدر لأللم، وْلن زيت 

القرنفل يمتلك خصائص التخدير القوية والفّعالة فبذلك يمكن 

استخدامه كمخّدر لمناطق الجسم المختلفة والتي يراد إزالة الشعر 

منها وذلك للتخفيف من الشعور باْللم الناتج عن إزالة الشعر 

تعّد تلك من فوائد زيت القرنفل إلزالة بشتى الطرق المختلفة، و

.الشعر  

: للتنحيففوائد زيت القرنفل   

فقد القرنفل المحتمل على السمنة، العلماء قد درسوا تأثير  إنَّ 

الباحثون أن مستخلص القرنفل  فوجددراسة على الفئران، أجريت 

يقلل من حدوث السمنة الناتجة عن اتباع نظام غذائي غني 

بالدهون، وكان لدى الفئران التي تلقت خالصة القرنفل وزنًا أقل 

في الجسم، ودهون أقل في البطن، ودهون في الكبد أقل من تلك 

الموجودة في المجموعة المتحكم فيها وهي من فوائد زيت القرنفل 

.لتنحيفل  

: زيت القرنفل مضادة للسرطان  

على خاليا سرطان  عن تأثير زيت القرنفلمخبرية بحثت دراسة 

تم اختبار الخاليا في طبق مخبري أو أنَّه ، وذلك يعني الثدي للبشر

بكمية معينة  قد وجد الباحثون أن زيت القرنفلوأنبوب مخبري، 

كان ساًما لخاليا السرطان، وفي أبحاث أخرى في دراسة مختبرية 

قد وجد الباحثون أن زيت القرنفل عمل على وقف نمو العديد من 
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خطوط الخاليا السرطانية، بما في ذلك سرطان عنق الرحم 

مستخلص القرنفل قد  أنَّ  وسرطان الثدي وسرطان القولون، حيث

نقسام الخاليا في خط خاليا سرطان زاد من موت الخاليا وا

.القولون  

واْلهم أن زيت القرنفل معالج لألمراض الصدرية سواء كان 

المرض ربوا أو حساسيَّة أو غير ذلك، وذلك يكون باستنشاق زيت 

.عود القرنفل أو شربه أو دهان الموضع به أو جميعها معا  
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":الترنجية"زيت المليسة   

المليسة أو الترنجية من الزيوت المفيدة لمشاكل الحياة يعتبر زيت 

اليومية، ويعرف برحيق الحياة، يحتوي زيت المليسة على 

ماض ومواد مركَّبات كميائية هامَّة مثل اْلجنيول ومواد دهنية وأح

التربين، : مركَّبات أخرى مثل دباغية، كما يحتوي على

نات جعلت من زيت ا دة والفالفودينات، وهي مكوِّ لمليسة مادَّة متعدِّ

والنَّفسية  الجسديةاَّلستخدامات وعالجا لعديد من اْلمراض 

.والجلدية، كما يستخدم في التجميل كمشاكل الشعر والبشرة  

:العامة (الترنجية)فوائد زيت المليسة   

يعالج اضطراب المعدة وعسر الهضم، كما يساهم في إزالة ( 2

ة للرضع،  حيث يمكن تدليك الرَّضيع بزيت المغص آَّلم البطن خاصَّ

تين في اليوم لتخفيف آَّلم الغازات عنده .المليسة مرَّ  

: العصبية مثل: يساعد على عالج اْلمراض العصبية والنفسية( 1

التشنج الحاد والدوار، والنفسية مثل الهستيريا واإلكتئاب واْلرق، 

ته ويعمل على  حيث ينشط الجهاز العصبي ويحافظ على صحَّ

.المزاج ويسهل عملية النوم بطريقة طبيعية تحسين  

كما أنَّه مضاد لنزَّلت البرد واْلنفلونزا، كما يمنح الدفئ للصدر ( 5

.ويحمي الجهاز التنفسي من اَّلتهابات الحادة ،إذا ما ُدهَن به  

خاصة المكورات العنقودية التي تسبب اْلكزيما  مضاد للجراثيم( 5

ل على منع نمو الجراثيم حيث يعم ،والتهاب جريبات اْلشعار

.والحد من تكاثرها  
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فيروس : الوجه والفم، مثل تصيبمضاد للقروح الجلدية التي ( 3

( الهربس الشفوي)العادي الذي يصيب الجلد : هربس بصنفيه

وهو اْلكثر شيوعا لدى اْلطفال، وفيروس هربس الذي يصيب 

.الجهاز التناسلي وينتقل من خالل الجماع  

ج الصداع الحاد، والصداع النصفي، من خالل مفيد جدا لعال( 2

ادات لتخفيف درجة الحرارة  تدليك الجبهة به، أو استخدامه مع كمَّ

.النَّاتجة من الصداع والحمة  

ادات لتخفيف ( 0 يمكن استعمال زيت الترنجية أيضا في شكل كمَّ

الهيجان الحاد للجلد بسبب حب الشباب، والقضاء على البكتيريا 

كما يساهم في القضاء على الدهون الموجودة في  المسببة له،

.الجلد  

ا يساعد الجسم للتخلص من السموم ( 1 محفِّز قوي للتعرق ممَّ

والبكتيريا المتراكمة في مسام الجسم، كما يعل على فتحتها 

.لتتنفَّس بشكل طبيعي  

وهو منشط فعال لجهاز المناعة ويمنح الجسم طاقة ونشاطا ( 2

، ن يعانون من اإلرهاق الجسدي المتواصلطبيعيين، خاضة للذي

م في فيروس ضعف المناعة المكتسبة ويمنع  كما يساعد في التحكُّ

.تكاثره  

يحتوي زيت المليسة على مواد كميائية تُهدئ آَّلم اْلسنان ( 20

.وآَّلم الرقبة  

يمكن استعمال زيت المليسة كمنكِّه طبيعي لبعض أنواع ( 22

.والحلوياتالعصائر والمثلَّجات   

.واْلهم أنَّ زيت المليسة هو مهدِّئ طبيعي لألعصاب  
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:زيت الحبق أو الريحان  

 ووفقا ،الصحية والعالجيةبالعديد من الفوائد  زيت الريحان يمتاز

على  نتعرف ،ولى عربيا في عالم الصحه والجمالْلرجيم ا لمجلَّة

.هم الفوائد الصحية والعالجية لزيت الحبقأ  

:العامة لحبق أو الريحانفوائد زيت ا   

و عندالشعور بالتعب بعد القيام أالقلق  وأباإلرهاق  عند الشعور( 2

بالراحه  الشعور ن يوفرأفي العمل فإن زيت الريحان يمكن  بجهد

.واإلنتعاش فهو يساعد على اإلسترخاء وتوازن الجسم  

فهو يساعد على اإلسترخاء  ،نتعاشَّلالشعور بالراحه وايوفر ( 1

.وتوازن الجسم  

لى ماء الحمام إنقاط منه  فةضاإو أيستعمل لتدليك الجسم ( 5

يضا وضع نقاط منه في موقد زيتي لتعطير الجو وهذا أويمكن 

.يساعد على اإلنتعاش السريع  

 خاضةو انتفاخ البطن أيضا على عالج عسر الهضم أيساعد ( 5

حد أزجه مع عن طريق موهَذا  والقلق، هذا نتيجة التوتُّرذا كان إ

.خفيفاتدليك منطقة اْللم تدليكا ثمَّ ساسية ْلالزيوت ا  

ماله خالصا استع كما يمكن ،يساعد على التخلص من البكتيريا( 3

.و الحشرات الصغيرةألمعالجة لسعات النحل   

هو يساعد على إزالة احتقان اْلنف في حالة اإلصابة بنزَّلت و( 2

.البرد  
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ستخدم لعالج بعض من مشاكل البشرة مثل حب الشباب، ي( 0

عن طريق وضع بعض القطرات القليلة فقط على قطعة هذا ويمكن 

.من القطن ودهن الحب الموجود على البشرة  

.يعتبر فاتحاً للشهية ومنشطاً إلفراز المعدة( 1  

ينصح بتناوله للمرأة بعد الوَّلدة للمساعدة على عودة الرحم ( 2

.إلى طبيعته  

.يساعد في التئام الجروح عن طريق استخدامه ككمادات( 20  

يفيد جداً في حاَّلت الربو والتهاب القصبة الهوائية، وذلك ( 22

عن طريق مزج عشر نقاط من زيت الريحان مع عشرة مل من 

.زيت اللوز أو زيت عباد الشمس  

.يدخل في صناعة العديد من أنواع العطور( 21  

يستعمل في حاَّلت التشنج، فإنّه يساعد في التخلص من ( 25

.التشنج سريعاً   

على تنشيط الدورة  يعملأنّه  يستخدم كمدر للبول، كما( 25

الدموية، وبالتالي زيادة عملية التمثيل الضوئي
(2)

.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

عملية كيميائية معقدة تحدث في خاليا النباتات ( أو التمثيل الضوئي أو التخليق الضوئي )التركيب الضوئي ( 2)

كل من الطحالب أو الكلوروبالست في ( الصانعات الخضراء)الخضراء، والبكتيريا الزرقاء وفي صانعات اليخضور 

والنباتات العليا؛ حيث يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية الشمسية من طاقة كهرومغناطيسية على شكل فوتونات أشعة 

.الشمس إلى طاقة كيميائية تخزن في روابط سكر الجلوكوز  

.للمزيد ينظر ويكيبيديا مادة التركيب الضوئي  
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:الفوائد الصحية لزيت الحبق   

على الجلد  وضعهيستخدم زيت الحبق كمستحضر تجميل يتم ( 2

للشعر فيعطيه و ،للتدليك فيعطي للجلد مظهره الالمع اْلنيق

فهو يدخل في صناعة  ولهذا السبب ،المظهر الجديداللمعان و

ويدخل في  ،المكمالت الغذائية للعناية بالبشرة وتحسين نضارتها

ويعالج  ،تهابات الجلدلاصناعة اْلدوية التي تعالج حب الشباب و

وحب الشباب بتدليك  ،لتهابات الجلد بالتدليك فقطاهو نفسة 

البشرة بالزيت أو المكان المصاب يوميًا لمدة ثالث أسابيع وليس 

.له أي أثار جانبية  

يستخدم زيت الحبق لتنشيط الجهاز الهضمي فهو طارد للريح ( 1

 ويستخدم في عالج عسر الهضم واإلمساك ومغص البطن

ويعمل على تخفيف آَّلم المعدة والجهاز  ،وانتفاخات البطن

الهضمي عموًما عن طريق تدليك المنطقة بالزيت من ثم وضع 

.إربة ساخنة على البطن لمزيد من الفاعلية   

يستخدم الزيت على مدار واسع لعالج نزَّلت البرد واإلنفلونزا ( 5

بالنسبة و ،والحمى المرتبطة بها وعالج أمراض السعال الديكي

يتم غلي الماء ووضع بعض القطرات من  ،البردنزَّلت لحاَّلت 

يحسن من نضارة البشرة بعمل  ، كما أنَّهستنشاقَّلاالزيت عليه ثم 

.بهحمام بخار    

لتهاب ايعالج الجهاز التنفسي فهو يستخدم في حاَّلت الربو و( 5

.لتهابات الجيوب اْلنفيةاالشعب الهوائية و   

 



العطرية عالج وجمالالزيوت   
130 

 ، منهاالحبق لعالج مجموعة من اْلمراضيستخدم زيت ( 3

حيث أن الزيت له  ،لتهابات المثانةاو الجلدية، واَّلتهابات الجروح

تركيبته و صهخواالقدرة على قتل البكتيريا المضادة للجسم بسبب 

.الفريدة  

 قه،ستنشااضطرابات اإلجهاد عند االزيت لعالج هذا يستخدم ( 2

ق العقلي والصداع النصفي يعالج التوتر العصبي واإلرهاوكذلك 

ستخدام الزيوت اعلى نطاق واسع و مؤخرابدأ  وقد ،كتئابَّلاو

.ستنشاقَّلاالعطرية عن طريق    

يحسن زيت الحبق من الدورة الدموية حيث يساعد على ( 0

.تحسين وظائف اإليض المختلفة بالجسم   

عالج  الناتجة منللتخفيف من اْلَّلم  الحبق يستخدم زيت( 1

المفاصل والكدمات والندوب واإلصابات الرياضية لتهابات ا

.لتواءَّلاو   

من الممكن أن يخفف بسرعة من العين المحتقنة بالدم
(2)

.  2)  

يعالج زيت الحبق الحكة و لدغات النحل و لسعات النحل و ( 20

الحشرات و الثعابين بعد أخذ المصل المضاد بإمكان وضع الزيت 

نمكان اللدغ يوميًا في حال الثعابي  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 إلى يؤدي وهو للجفن، الداخلية واْلسطح العين مقلة تغطي اْلنسجة من رقيقة طبقة وهي الملتحمة، في وتهيج توّرم( 2)

.بها رمال بوجود إحساس مع بالدم محتقنة تبدو يجعلها ما العين، في الدموية اْلوعية انتفاخ  

.التهاب الملتحمة: مبحث –ويكيبيديا : ينظر موقع  
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:الريحان للشعر -الحبق زيت   

:وصفة لمعالجة تساقط الشعر  

فروة  وتُفركأوراق الريحان المطحونة مع زيت الزيتون  يُمزج

رأسك بالخليط، هذه الطريقة تنّشط الدورة الدموية لفروة الّرأس 

.وتساعد على نمّو الشعر ومنع تساقطه  

:للتخلّص من القشرة وصفة  

يعمل الريحان على تنظيف فروة الّرأس وقتل الفطريات المسبّبة 

مع عصير  وتُخلطكمية من أوراق الريحان  فيُطحن ،للقشرة

بالخليط لنصف  الرأسفروة  ويُدلكالليمون ومشروب النعناع 

هذه الوصفة ستقضي على القشرة  ،ساعة قبل غسله بالماء

.انتعاشاً فريداً  الشعرمانحةّ  الرأسوتنظّف فروة   

:الشعرخلطة إلطالة   

ثالث مالعق من الترمس المطحون مع الماء الساخن  يُنقع

 ثمَّ يُدهن ،عليها ملعقتين من زيت الريحان يُضافُ لساعات ومن ثم 

لثماني ساعات ، ويبقى بالخليط الشعر من البصيلة إلى اْلطراف

.قبل غسله  

:وصفة لمعالجة شيب الشعر  

ملعقة صغيرة من الروزماري مع أوراق الريحان مع الماء  غلَّىتُ 

 الشعرالمحلول على  ثمَّ يوضع ،لمّدة عشر دقائق( إكليل الجبل)

ومع اتّباع الوصفة بانتظام  ،ليجّف من دون غسله من بعدها

.ويعود إلى لونه الطبيعي الشعرسيتوّحد لون   
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:زيت الثوم  

التي يتم استخدامها في زيت الثوم واحد من الزيوت الصحية، 

العديد من اْلغراض، حيث أن لها العديد من الفوائد الهامة، 

الثوم، فهو واحد من أهم  بالطبع َّل يوجد منزل يخلو منو

ي منزل، حيث أنه المكونات التي َّل يمكن اَّلستغناء عنها في أ

للغاية، باإلضافة إلى فوائده الصحية التي  امميز قايمنح الطعام مذا

كن حصرها، وبعد إجراء العديد من اْلبحاث الطبية َّل يم

فوائد المذهلة لزيت والدراسات الحديثة، تبين مجموعة من ال

.الثوم  

 

:فوائد زيت الثّوم العامة  
 

من الّزيوت الغنية بالكثير من الفيتامينات يعتبر زيت الثوم 

والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين ب، وفيتامين ج، 

والمنغنيز، والفسفور، والنحاس، والكالسيوم، وفيتامين ي، 

ودرجة كبيرة من الكبريت والكوَّلجين وغيرها، وبسبب توافر هذه 

العناصر فلزيت الثّوم فوائد عديدة عرفها اإلنسان منذ القدم، حيث 

بليون في تحضير يعود استخدامه آلَّلف السنين، واستعمله البا

بخصائص عالجية  يتميّز زيت الثومكما  ،اْلطعمة المختلفة

متنوعة، فهو ُمضاد للبكتيريا والفطريات، وله خصائص معقمة 

أيضاً، كما يُستخدم زيت الثوم في عالج اَّللتهابات بأنواعها 

المختلفة؛ كالتهاب اْلذن، والتهاب الجيوب، والتهاب اْلمعاء، 

والتهاب القصبات، كما يعمل طارداً للديدان، ويساعد على التخلّص 

عال، ويحمي  لرشح واإلنفلونزا،من أعراض ا واحتقان اْلنف والسُّ

من اإلصابة بأمراض القلب وتصلّب الشرايين، ويساعد على 

.السيطرة على ارتفاع ضغط الدم المرتفع  
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:زيت الثوم للشعر فوائددراسات تؤكد   

شرت دراسة علمية في المجلة الهندية لألمراض ن 1000في عام 

أجرها باحثون ُمتخّصصون باْلمراض الجلدية والتناسلية، وقد 

الجلدية من جامعة إيران للعلوم الطبيّة، وبيّنت أن التطبيق 

الموضعّي لجل زيت الثوم على المناطق المصابة بتساقط الشعر أو 

ه من جديد في المناطق الفارغة الصلع أدى إلى تجّدد الشعر ونموِّ 

لعاء من فروة الرأس، كما لوحظ انخفاض في حجم البقع الص

وزيادة كثافة الشعر، وفّسر الباحثون هذه النتائج َّلحتواء زيت 

الثوم على نسبة عالية من الكبريت، ومعدن السيلينيوم، والعديد 

من الفيتامينات اْلخرى التي تساعد على تقوية الشعر، وتغذيته، 

.وتحفيز نمّوه  
 

:زيت الثوم والحد من تساقط الشعر  

بمجموعة من الفيتامينات الرائعة،  كما سبق وذكرنا أن الثوم غني

، كما أنه يحتوي أيضاً على 2وفيتامين ب 2منها فيتامين ب،

فيتامين سي، وتعمل هذه الفيتامينات على تقوية جذور الشعر، مما 

يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل وأسرع، وننصح بتدفئة القليل 

يت، من زيت الثوم، ثم القيام بتدليك فروة الرأس بواسطة الز

مرتين في اْلسبوع، حيث يعمل هذا اْلمر على تنشيط الدورة 

الدموية في فروة الشعر، اْلمر الذي يساعد على نمو الشعر، 

.مه بهذه الطريقةه، مع اَّلستمرار في استخداومنع تساقط  
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  :الثوم للشعر الخفيف زيت وصفة

يؤخذ الّزيت ويسّخن ليصبح فاتراً، ثّم يوضع على الشعر، مع ( 2

   .تخليل اْلصابع به للوصول لفروة الرأس، كي تتشّربه الجذور

ساعة تقريباً، ثّم  يغطّى الشعر بقطعٍة دافئة من القماش لنصف( 1

. حوالي تسع ساعاتإلى يغطّى الرأس   

يغسل الشعر بعد ذلك جيّداً بالماء الدافئ، وتُطبّق هذه الوصفة ( 5

. باستمرار  

  :خلطة الثوم وعصير الليمون

يُضاف لربع كوب من زيت الزيتون القليل من عصير الليمون، 

ويُخلط بشكٍل جيّد، ثّم يوضع على فروة الرأس مع التدليك، ويترك 

. لمّدة ساعة، وبعدها يُغسل جيداً بالماء والشامبو  

، ثّم تُدهن به يُرجُّ جيِّداالثوم، و زيت ماء الورد مع خلطن يُمككما 

.عد ساعتين يغسلفروة الرأس بشكٍل جيّد، وب  
 

:زيت الثوم عالج مذهل لحب الشباب  

تحتوي ثمار الثوم على مجموعة من العناصر الرائعة، منها معدن 

السيلنيوم، ومركب اْلليسين باإلضافة إلى عنصري الحديد، 

والزنك، وكما نعلم جميعاً أهمية كل هذه العناصر، في منح البشرة 

الحيوية والنضارة، وخاصة عنصر الزنك، الذي يسيطر على إنتاج 

ر حب الشباب، كما أن الثوم الزهم، المسئول اْلول عن ظهو

يحتوي على مضادات اَّللتهابات، التي تحول دون حدوث أي 
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، فيُنصح بدهن الوجه المصاب بزيت الثوم مع التهابات في الجلد

.دقيقة ثمَّ غسله جيِّدا 23الفرك وتركه   
 

  :فوائد زيت الثوم للبشرة

تخدم عدا عن أهمية زيت الثوم العالجية للجسم، إَّّل أنه أيضاً يس

ْلغراض تجميلية، وذلك ْلنه يحتوي على العديد من المركبات 

لى صحة البشرة، حيث يقوم والمكونات التي تعمل على الحفاظ ع

  :على

معالجة اَّللتهابات الناتجة عن البكتيريا أو الفطريات التي قد ( 2

تصيب الجلد والبشرة، حيث تعمل مادة الكبريت كمطهر ومنقي 

. للبشرة، كما أنها طاردة لألجسام الغريبة  

الشباب وإزالة البقع التي تظهر على البشرة، كما  حبعالج ( 1

. أنه يكسبها النضارة والحيوية  

على مادة اْلليسين وهي مادة مضادة ثوم زيت اليحتوي ( 5

تعمل على تأخير ظهور عالمات التقدم بالسن، التي لألكسدة، 

. والتجاعيد  

ترطيب البشرة وتنعيمها بسبب مادة اْلليسين والمواد المضادة ( 5

. لألكسدة  

تقوم مادة الكبريت بتنشيط الدورة الدموية للبشرة، وبالتالي ( 3

. تعطي مظهراً نضراً   

.عالج الرؤوس السوداء (2  

 

 

 



العطرية عالج وجمالالزيوت   
136 

  :فوائد زيت الثوم للوجه

إَّّل أّن فاعليته في  ،على الرغم من الرائحة المزعجة للثوم وزيته

التخلّص من العديد من اْلمراض تحفز المرء على احتمال رائحته، 

ما كما أنّه يمكن تناوله عن طريق الفم، او استخدامه مرهماً، وفي

  :للوجهيلي فوائد زيت الثوم 

. الحكة، والسعفة: عالج اَّللتهابات الفطرية، مثل( 2  

نّه مضاد للبكتيريا والفيروسات، ْلالتخلص من حب الشباب؛ ( 1

. عن طريق مزجه مع حفنة من الطين  

إعطاء البشرة النضارة والحيوية؛ َّلحتوائه على العديد من ( 5

. الفيتامينات الهامة للبشرة  

تأخير ظهور التجاعيد وعالمات تقدم السن؛ َّلحتوائه على ( 5

. اْلليسين المضادة لألكسدة، ومادة الكيراتين  

التخلص من الرؤوس السوداء، والتي تتجمع عادةً حول ( 3

. اْلنف  

تنشيط الدورة الدموية، مّما يزيد انتعاش البشرة بفضل مادة ( 2

. الكبريت الموجودة فيه  

.صابة بسرطان الجلد ومرض الصدفيةيقلل احتمالية اإل( 0  
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  :ماسكات زيت الثوم للوجه 
 

  :ن تحضيرها باستخدام زيت الثومبعض الماسكات التي يمكهذه 

هرس فص أو اثنين من الثوم، ثّم إضافة ملعقة من الطين ( 2

من الماء، مع  ات، وأخرى من عسل النحل، وقطرإن وجد اْلبيض

الحرص على ضرورة غسل الوجه وتنظيفه قبل وضع الماسك، ثّم 

دهن الوجه بالخليط وتركه مّدةً َّل تقّل عن نصف ساعة، مع 

    .إمكانية تكرار الوصفة ثالث مرات كحد أقصى خالل اْلسبوع

ثوم مع إضافة القليل من عصير الليمون للحصول  هرس فص( 1

تّم دهن المزيج كمرهم على الوجه مّدةً على عجينة متماسكة، ثّم ي

. َّل تقّل عن ربع ساعة  

الماسكين أعاله َّل يمكن تطبيقهما على البشرة الحساسة : مالحظة

من جهة، وَّل يمكن استخدامها على أي نوٍع من أنواع البشرة إَّّل 

في الفترة المسائية، وذلك لمنع حدوث أي آثاٍرعكسية بفعل تفاعل 

الثوم مع أشعة الشمس، مع الحرص على الزيت الموجود في 

.استخدام واٍق شمسي في اليوم التالي َّلستخدام الوصفة  
 
 

:زيت الثوم لتقوية المناعة في الجسم  
 

قديماً كان الثوم يستخدم في عالج نزَّلت البرد، ونوبات الكحة 

الشديدة، وذلك ْلنه غني بمجموعة من الفيتامينات التي من شأنها 

م ضد اْلمراض العضوية، كما أن الثوم يحتوي رفع مقاومة الجس

 2وفيتامين ب 2على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين ب

والحديد والفوسفور، اْلمر الذي يعمل على رفع معدَّلت المناعة 

.في جسم اإلنسان بشكل كبير  
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:زيت الثوم والتخلص من البعوض  

في مع اقتراب قدوم فصل الصيف، ينتشر البعوض بشكل كبير 

الكثير من المنازل، مما يؤدي إلى العديد من المشكالت، وَّل 

يستطيع الكثير من اْلشخاص في هذه الحالة اللجوء إلى المبيدات 

الحشرية المنتشرة في اْلسواق، خوفاً من الحساسية الصدرية، 

وحساسية الجيوب اْلنفية، لذلك يمكنك استخدام زيت الثوم، 

من خالل وضع كمية من زيت  للتخلص من ازعاج البعوض، وذلك

وافذ، حيث الثوم، في زجاجة بخاخ، والقيام برش الزيت عند الن

يهرب  هذا ْلنَّهبعاد البعوض على الفور، إتعمل رائحة الثوم على 

.من رائحة الثوم على الفور  
 

:فوائد زيت الثوم للجنس  

يمتلك نبات الثوم الكثير من الفوائد الصحية َّلسيما للرجال، 

باعتباره طريقةً آمنةً ليتم تناوله بجرعات عالجية محددة وغير 

مكلفة مطلقًا، حيث اشتهر استخدام الثوم منذ آَّلف السنين فيما 

يتعلق بتحسن وتنشيط الحالة الجنسية لكال الشريكين، من خالل 

وية وبالتالي تدفق الدم بشكل جيد قيامه بتحسين الدورة الدم

الفوائد  هذهكل و ،الفعالة في العالقة الحميميةلعملية اَّلنتصاب 

يسبب  فقدناتجة من مادة اْلليسين المتواجدة في الثوم، ومع ذلك 

حداث رائحة كريهه تقلل ال كميات طبية من هذه العشبة إلى تناو

سين لذلك فإن مركب اْللي من مزاج الشخص تجاه الجنس،

المتواجد في زيت الثوم يخضع ْلبحاث عديدة إلثبات مدى فعاليته 

اإليجابيه تجاه رغبة الفرد وآدائه فيما يتعلق بالجنس، حيث وجد 
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في مجلة الطب كا ورد  الفوائد العالجية لزيت الثوم الباحثون

، بأن زيت الثوم يقلل من مشكلة ضغط الدم 1021الحيوي عام 

ي مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، كما اَّلنقباضي واَّلنبساطي ف

إنه يقوم بخفض الكوليسترول الضار، َّلحتوائه على نسبة كبيرة 

من مضادات اْلكسدة التي لها دور كبير في المساعدة على تقليل 

اإلجهاد التأكسدي الذي يعد العامل الرئيس لألمراض المرتبطة 

ن زيت باَّللتهابات والسكري والشيخوخة المبكرة، وبالتالي فإ

الثوم يحسن من الحالة الجسدية للشخص مما يمنحه نشاطًا وطاقةً 

، ويكون هذا عن طريق عاليةً لممارسة العالقة الحميمية والجنس

دهن الذكر بالقليل من الزيت مع التدليك، ثم غسله مباشرة، 

  .وشرب شيء منه كل يوم
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:زيت البصل  

البصل من اْلغذية المفيدة جداً لكامل الجسم، فهو تحتوي على 

كميات كبيرة من اْللياف المهمة للجسم، كما أنه يحتوي على 

" س" نسب جيدة من حمض الفوليك ومضادات اْلكسدة وفيتامين

ومركبات الفالفونويد، وتعد مركبات الفالفونات من المركبات ذات 

مي من السرطانات والتهابات القيمة الغذائية العالية، فهي تح

المثانة، كما أن تناول البصل مفيد لكامل الجسم، فهو من أهم 

مضادات اْلكسدة التي تمنح الجسم العديد من الفوائد المميّزة، كما 

أن البصل يحتوي على معدن الكبريت، ونسبة قليلة من معدن 

الصوديوم وهو مادة غذائية قليلة السعرات الحرارية، وتلك 

صائص والفوائد التي في البصل تساعد على منح الشعر الخ

المظهر الصحّي، وتحميه من التلف والتساقط، كما أّن زيت البصل 

. يحمي من الصلع من خالل تحفيز نمو الشعر  
 

  :زيت البصل للشعر
من أشهر مشاكل الشعر التي يعاني منها العديد من اْلشخاص 

في تقليل الثقة لدى تساقط الشعر وتلفه وتقصفه، مما يساهم 

هؤَّلء اْلشخاص والتأثير على المظهر العام لديهم، لذلك ينصح 

بالمداومة على استخدام زيت البصل الذي يحتوى على الخصائص 

المميزة بالبصل، والتي تعزز من بناء الكوَّلجين في الشعر، 

وبالتالي تحفيز نمو الشعر وحمايته من التساقط والتلف، ويتوفر 

ي العديد من محالت العطارة وغيرها ولكن للحرص زيت البصل ف

على الحصول على زيت بصل بمواصفات عالية ومثالية فمن 

وبالطريقة التي بينَّاها في أول  اْلفضل تحضير زيت البصل منزلياً،

.الكتاب  
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  :زيت البصل ستعمالاطريقة 

يُدلّك الشعر جيداً بالكمية المناسبة من الزيت، ويترك على الشعر 

صف ساعة تقريباً، وللحصول على نتيجة أفضل يمكن وضع لن

القبعة البالستيكية على الشعر، وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو 

ويجفف، وللحصول على أفضل نتيجة يتم وضع الزيت على الشعر 

.لثالث مرات أسبوعياً   
 

:فوائد زيت البصل العامة  

ض مراأعد زيت البصل عالج فعال للصداع وي: عالج الصداع

م ثالث نقاط من زيت البصل مضاف إليه ، حيث يستخدالشقيقة

اآلسنصف ملعقة صغيرة من زيت 
(2)

دهن الجبهة وجانبي  ثمَّ يتمُّ  

.باْللمالرأس من هذا الخليط حين الشعور   

يعمل زيت البصل على تنظيم مستوي السكر في الدم : تنظيم السكر

ص نفس خوا وذلك َّلحتوائه على مادة الجلوكنين التي لها

، لذلك يوصى مرضى السكري باستخدام نقطتين من اَّلنسولين

كوب من مشروب النعناع  علىزيت البصل على كوب ماء دافئ أو 

.فطار بساعة أو بعد تناول وجبة العشاء بساعتينإلقبل ا   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فروع ولنباتها الخضرة، دائمة وهي والمظلّلة، الرطبة اْلماكن في وتنمو صغيرة، شجيرة عن عبارة هي اآلس( 2)

 وثمارها اللون، ووردية بيضاء زهوراً  أغضانها على وتنمو فّواحة، عطرة ورائحتها ما، نوعاً  جلديّة وأوراقها كثيرة،

 ولها والبذور، بالعقل الشجيرة هذه وتتكاثر نية، تؤكل وقد التوابل، أنواع من نوعاً  لتكون وتطحن تجفّف سوداء، لبيّة

 والغاباينين، كالسينيول، الطيّارة، الزيوت العديد على اآلس ثمار تحتوي. والحمبالس كالمرسين، كثيرة أسماء

.أخرى عفصيّة ومواد والمايرتول،  
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يتم استخدام زيت البصل في عالج بعض حاَّلت العقم : عالج العقم

، يوصى باستخدام كميات متساوية ةوزيادة كفاءة اَّلجهزة التناسلي

بيض وتناولها على الريق ْلزيت البصل وزيت الفجل والعسل ا من

.وقبل النوم يوميا   

يعمل زيت البصل على تنشيط الجسم وتقوية : مقوي عام للجسم

معاء وتسهيل ْلالدم كما يعمل على تنظيم حركة االمناعة وتنقية 

يعمل ، كما زات من الجسمعملية الهضم وفتح الشهية وطرد الغا

، يوصى باضافة نقطتين من زيت معاءْلالديدان من اعلى طرد 

.بجانب ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على طبق السلطة   

في العالج من مرض  يساعد زيت البصل: عالج السعال الديكي

، يساعد في الشفاء من حشرجة الصوت ، كماالسعال الديكي

يوصى بوضع نصف ملعقة صغيرة من زيت البصل في وعاء به 

ضافة إاستنشاق البخار الخارج من الوعاء، كما يمكن لي وماء مغ

قليل من زيت البصل إلى ماء دافئ وعمل كمادات على الصدر 

.يوميا   

يعمل زيت البصل على عالج الدمامل وتقرحات الجلد : عالج الجلد

، كما يعمل على ائه على مضاد للبكتريا والفطرياتوذلك َّلحتو

الة الكلف والنمش وعالج وإزعالج لدغات الحشرات والبعوض 

، يوصى باستخدام ملعقة صغيرة من زيت البصل مخلوطة اَّلكزيما

ون ويدهن مكان اَّلصابة يوميا أو بملعقتان كبار من زيت الزيت

الدافئ وعمل كمادات على موضع  ضافة نقاط من الزيت إلى الماءإ

.صابةإلا   
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:زيت جوز الهند  

هدرجة ذات الجزيئات يُعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الم

الصغيرة، حيث يتحول إلى ماّدٍة صلبٍة في درجات حرارة الغرفة، 

درجة مئويّة، ويمكن احتراق زيت جوز  01ويصبح سائاًل عند 

درجة مئويّة، مما يجعله خياًرا ممتاًزا لألطباق  530الهند عند 

المقلية والصلصات والمخبوزات، كما يتم امتصاصه بسهولٍة في 

بب جزيئاته الصغيرة، مما يجعله مرطِّبًا ممتاًزا للبشرة الجلد بس

  .الرأس وغيرهاوفروة 
 

  :فوائد زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند أحد أنواع الدهون التي يتم وصفها نسبةً 

لخصائصها المعززة للصحة، مثل خفض مستويات الكوليسترول 

 وغيرها،لمخ لدى مرضى الزهايمر قليل الكثافة وتحسين وظائف ا

: ويمكن تلخيص بعض فوائد زيت جوز الهند بما يلي  

يتكّون زيت جوز الهند من اْلحماض  :عالج حب الشباب( 2

الدهنية متوسطة السلسلة، وهذه السلسلة لها تأثيرات قويّة 

مضاّدة للميكروبات، مما يدل على قدرتها في قتل الكائنات الحية 

للوريك وبنسبٍة تقارب الدقيقة المسبّبة لألمراض، ويعد حمض ا

٪ هو اْلكثر بين هذه اْلحماض الدهنية الموجودة في زيت  30

جوز الهند، ومن هنا يمكن تحديد فائدة زيت جوز الهند، حيث 

يعمل حمض اللوريك على قتل البكتيريا الّضارة والفطريات 

والفيروسات داخل الجسم، كما تبين أّن حمض اللوريك يساعد في 

لشباب، كما يحتوي زيت جوز الهند أيًضا على التخلّص من حب ا
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الكابريك والكابرويك، وعلى الرغم من أنّها ليست بنفس قوة 

حمض اللوريك، فإّن بعضها فّعاٌل أيًضا ضّد البكتيريا التي تسبب 

حب الشباب، ويمكن تحصيل فوائد زيت جوز الهند على البشرة 

.ه بشكٍل مباشر على حب الشبابعند وضع كمية من  

وز الهند على يحتوي زيت ج :رفع نسبة الكوليسترول النافع( 1

تي تزيد من نسبة الكوليسترول الجيد في الدهون المشبعة وال

الجسم، كما قد تساعد أيًضا في تحويل الكولسترول الضار إلى 

شكٍل أقّل ضرًرا، ويعتقد الخبراء أّن زيت جوز الهند يمكن أن 

رنةً بالعديد من الّدهون يكون مفيًدا لصحة القلب، وذلك مقا

مريًضا أّن البرنامج الغذائي  222اْلخرى، وأظهرت دراسة شملت 

مستويات الكوليسترول  الذي يحتوي زيت جوز الهند قد رفع

.النافع  

يمكن أن يساعد وضع كميّة  :التخلص من القروح الباردة( 5

صغيرة من زيت جوز الهند على القروح الباردة في تسريع وقت 

وتخفيف اْللم وتقليل خطر التندب أو تغير اللون الحاصل  الشفاء

، وز الهند على ثالثة أحماض دهنيةبسببها، حيث يحتوي زيت ج

حامض الكبريتيك والكابوريك واللوريك، والتي تمتلك خصائص 

مطّهرة ومضاّدة للميكروبات، مما يساعد على الحماية من 

.عنهاروبية، والقروح الناتجة اَّللتهابات الميك  

من فوائد زيت جوز الهند وخاّصة الزيت  :تقليل مستوى التوتر( 5

البكر منه، أّن له خصائص مضاّدة لألكسدة تعمل على تقليل من 

التوتر والقلق، حيث أُجريت دراسةٌ علميّة، وأّكدت أنه بدأ يقلل من 

التوتر الناتج عن ممارسة الرياضة، كما يعتقد الباحثون أّن زيت 

.البكر قد يكون مفيًدا في عالج بعض أنواع اَّلكتئابجوز الهند   
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:فوائد زيت جوز الهند للذاكرة  

ليست هناك دراسات تشير إلى قدرة زيت جوز الهند على تعزيز  

الذاكرة أو تقويتها، ولكن يُعتقد أنّه من الممكن أن يعزز وظائف 

لزهايمر، والذي يُعّد ادماغ لدى اْلشخاص المصابين بمرض ال

ب الرئيسّي للخرف عند كبار السّن في جميع أنحاء العالم، المسبّ 

، ولكن بحكم العرف والتجربة ر مؤكدة بعدولكّن هذه الفائدة غي

.َّلبأس باَّلستئناس بهذا القول وتجربة ذلك  
 

  :فوائد زيت جوز الهند لألسنان 

دشاع بين العديد من اْلشخاص في العالم استخدام زيت جوز الهن  

Oil pulling : باإلنجليزيةللمضمضة به في عمليٍّة تُسّمى    

ى اْلدلة وفي الحقيقة فإّن هذه الممارسة غير معتمدٍة عل

إَّّل أّن بعض الدراسات الحديثة واْلوليّة قد  والدراسات العلميّة،

أشارت إلى أنّها من الممكن أن توفر بعض الفوائد غير المؤكدة، 

The journal of في ففي دراسٍة صغيرٍة نُشرت  

contemporary dental practice  

شخصاً لوحظ أّن المضمضة بزيت جوز  20ضّمت  1022عام 

الفم، مّما الهند قد تقلل نمّو بعض أنواع البكتيريا الممرضة في 

.يحافظ على نظافته  

Journal of Indian Society كما أشارت دراسةٌ نُشرت في 

of Pedodontics and Preventive Dentistry  
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من الرائحة الكريهة في  أّن زيت جوز الهند قد يقلل 1022ام ع

  .الفم

Journal of the Nigeria وفي دراسٍة نُشرت في   

 Medical Association  

ن أن تقلل ُوجد أّن المضمة بزيت جوز الهند من الممك 1023عام 

ويجدر الذكر أّن هذه الدراسات صغيرة وغير  اَّللتهاب في اللثة،

مؤكدة لتأكيد فوائد زيت جوز الهند، كما أّن المضمضة بزيت جوز 

، أو فرشات اْلسنان أو عود اْلراكالهند َّل تُعّد بديالً عن 

، ولكن َّلبأس الممارسات اْلخرى المهّمة للعناية بصّحة اْلسنان

.باستعماله  
 

:تنعيمهووصفات زيت جوز الهند لتطويل الشعر   

:زيت جوز الهند و خل التفاح( 2  

زيت جوز الهند في و خل التفاح بسبب حموضته العالية يساعد 

ه، كما يساعد في منع تقصف تنعيمتقوية وتطويل الشعر المجعد و

لية فيه تساعد في قتل البكتريا الحموضة العا فنسبةالشعر، 

.تنمو على الفروةالفطريات التي و   

:المكونات  

.ملعقتان من زيت جوز الهند (أ   

.ملعقة من خل التفاح (ب   

:عداد الوصفةإ  
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.جيداً  مع الرجِّ لط زيت جوز الهند مع خل التفاح يتم خ (أ   

لى جذور إالشعر، ويدلك برفق حتى يصل  يوضع الخليط على( ب

.االبكتريلضمان القضاء على الفطريات و ،فروة الرأسالشعر و   

.دقيقة 10يترك الخليط على الشعر لمدة  (ج   

.البلسميشطف الشعر بالماء الدافئ، و يغسل بالشامبو و (د   

سبوع لتطويل الشعر ْلمرتان في ايمكن تكرار هذه الوصفة ( هـ

.تنعيمهو   

:زيت جوز الهند و البلسم لتنعيم الشعر( 1  

هو  سيكونشعرك، و علىالبلسم المعتاد  نستخدمفي هذه الوصفة 

.وزيت جوز الهند مزيج رائع لتطويل الشعر و تنعيمه   

:المكونات  

.ثالث مالعق كبيرة من زيت جوز الهند (أ   

.بلسم المتوفرأيِّ ثالث مالعق كبيرة من  (ب   

:عداد الوصفةإ  

.الخليط بشكل جيد يُرجُّ البلسم ويت جوز الهند ويتم خلط ز (أ   

مع الخليط على الشعر، مع التدليك لعدة دقائق،  توزيعيتم ( ب

.الخليط الى منابت الشعر و جلد فروة الرأس إصال   

شعر بقيعة اَّلستحمام البالستيكية، أو بفوطة يتم تغطية ال( ج

ساعات أو أربعة 5، و يترك الخليط على الشعر لمدة نظيفة   
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كل تنشيفه بشا يتم غسل الشعر و شطفه بالماء والشامبو وبعده

.جيد   

سبوع لتطويل ْلار هذه الوصفة أكثر من مرة في ايمكن تكر( د

.الشعر و تنعيمه   

:زيت جوز الهند و اْلفوكادو للشعر المجعد( 5  

، حتى أنه الفواكه الغنية بالزيوت و الدهونفوكادو من ْلفاكهة ا

وكادو للشعر والبشرة، وهو غني بمعادن يستخرج منها زيت اْلف

والمغنسيوم، والتي تفيد في تغذية الشعر  الحديد والمنجنيز

.تنعيمهلمعادن المفيدة في تطويل الشعر وامداده باو   

:المكونات  

.احدة متوسطة الحجمثمرة أفوكادو و (أ   

.ثالث مالعق من زيت جوز الهند (ب   

.ملعقة كبيرة من العسل (ج   

:عداد الوصفةإ  

جينة فوكادو بالشوكه حتى تصبح مثل العْليتم هرس ثمرة ا( أ

.الطرية   

فوكادو المهروس، ْللى اإيضاف زيت جوز الهند والعسل ( ب

.يقلب بشكل جيدو   

.فروة الرأس مع دلك يوضع الخليط على الشعر( ج   

.يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة (د   

.الشامبو ثم البلسموبعدها يغسل الشعر بالماء  (هـ   

.جوز الهند وزيت الزيتون لتطويل الشعر المجعد زيت( 5  

.، لتطويل الشعر واصالحهالعسلزيت جوز الهند و( 3  
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:فوائد زيت جوز الهند للجسم   

.يرطب زيت جوز الهند البشرة ويقلل من جفافها( 2  

الهند من ظهور حب الشباب على الصدر  يخفف زيت جوز( 1

.واْلكتاف  

الجسم عند خلطه مع السكر أو يستخدم كمقشر طبيعي لبشرة ( 5

.القهوة  

يزيل اْلوساخ الموجودة في خاليا بشرة الجسم كما يزيل خاليا ( 5

.الجلد الميتة ويمنحك خاليا بشرة جديدة ونضرة  

يخفف من ظهور الخطوط البيضاء نتيجة تغيرات الوزن ( 3

.والحمل  

.يزيد من رونق وإشراقة البشرة( 2  

ي للشمس ولذا فإن تدليك بشرة يمكن استخدامه كواٍق طبيع( 0

الجسم بزيت جوز الهند قبل الخروج من المنزل في النهار هو 

.فكرة رائعة لحماية جسمك من الشكس بطريقة طبيعية  

ينشط إنتاج الكوَّلجين في البشرة، وبالتالي يشد بشرة الجسم ( 0

.ويخفي التجاعيد ويقلل من ظهور السيلوليت  
 

:استخدام زيت جوز الهند للجسم طريقة  

استخدام زيت جوز الهند بمفرده لترطيب البشرة الجافة  يمكن

والحساسة أو مزجه مع السكر أو القهوة لتصنيع مقشر طبيعي 

للجسم، أو إضافته للشوفان أو الكركم أو البندورة لتبييض 

.البشرة  
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:زيت الورد  

يتم استخدامها زيت الورد من أهم وأروع الزيوت العطرية، التي 

في صناعة العطور، في جميع دول العالم، ويتم استخراج زيت 

الورد عن طريق عملية دقيقة للغاية، ويدخل زيت الورد ضمن 

الكثير من الصناعات الهامة، مثل مستحضرات التجميل، وصابون 

الوجه واليدين، وكذلك سائل اَّلستحمام، حيث أنه غني بالعديد من 

 ،الجسم والبشرة والشعر الكثير من الفائدةالفوائد التي تمنح 

  :العديد من الفوائد لزيت الورد نذكر منهامجلة رجيم  وقدَّمت
 

:فوائد زيت الورد للبشرة  

يعمل واق للبشرة الحساسة، من الضرر الناتج عن التعرض ( 2

.المباشر ْلشعة الشمس  

عالمات  يوفر تغذية طبيعية للبشرة، ويعمل على تأخير ظهور( 1

.التقدم في العمر  

يزيد من نضارة البشرة، مما يمنحها صفاء ونقاء ويحميها من ( 5

.ظهور الحبوب  

يمنح البشرة الترطيب الذي تحتاجه وخاصة في فصل الشتاء ( 5

تعاني من التشقق البشرة رطوبتها في هذه الفترة و حيث تفقد

.والجفاف  

.الحساسية واْلكزيماالتهاب الجلد، و لحاَّلتيعمل كعالج فعال ( 3  

يعمل على شد البشرة ومنع الترهل، والتقليل من احتمال ظهور ( 2

.التجاعيد  

يعمل على تجديد خاليا البشرة والتخلص من الجلد الميت، مما ( 0

.يساهم في تفتيح لون البشرة  
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:زيت الورد لتأخير ظهور التجاعيد  

مقدار ملعقتين من زيت الزيتون، مع القليل من زيت  يتمُّ تحضير

ثمَّ  الخليط على الوجه، ويوضعالورد، ويتم خلط المكونات سوياً، 

القناع على  يترك، مع تجنب المنطقة المحيطة بالعين، ثم تغطيته

والغسول  ، ويتم بعد ذلك غسل الوجه بالماءدقائق 20الوجه لمدة 

تكرار هذا القناع مرة كل ثالثة أيام ، ويتم البشرةالمناسب لنوع 

.من أجل التخلص من تجاعيد الوجه  

:القضاء على البقع الداكنة بواسطة زيت الورد  

نحضر كمية مناسبة من زيت الورد، ونضيفها على الكريم 

يتم خلط ثم ، اَّلختيار، حسب البشرةالمرطب، المناسب لنوع 

كله متجانس الزيت مع الكريم بشكل كامل، حتى يصبح الخليط 

يتم وضع الخليط على الوجه بعناية، حتى يتم تغطية وبشكل تام، 

الوجه والرقبة بالكامل، مع اَّلبتعاد عن منطقة حول العين، ويترك 

هذا دقائق قبل غسل الوجه بالماء فقط، ويتم تكرار  20القناع لمدة 

.القناع ثالث مرات في اْلسبوع  

  :فوائد زيت الورد للجسم

ها للجسم، وفي زيت الورد العديد من الفوائد التي يُقدِّم يمتلكُ 

: للبعض منها رٌ النقاط اآلتية ِذك  

. يُعالِج اْلشخاص الذين يُعانون من اَّلكتئاب( 2  

. يُعالِج اَّللتهابات التي قد تحُدث في الجسم، وكذلك التشنُّجات( 1

يحمي الجسم من دخول أيّة مواّد غريبة عليه، ويُحارب ( 5
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ز البك تيريا، والفيروسات، كما يحميه من اْلمراض الُمعِدية، ويُعزِّ

. من القّوة الذاتيّة لجهاز المناعة  

. يُقّوي خاليا الجسم( 5  

. يُساعد على مرونة عضالت الجسم( 3  

. يُعالِج التهابات اللثّة، ويُقّويها، ويُوقِف النزيف فيها( 2  

. ه، ويجعلُه أكثر صّحةيُقّوي جذور الشَّعر، ويُقلِّل من تساقُط( 0

. ُص البالزما فيه من المواّد الضاّرة، والسموميُنقِّي الدم، ويُخلِّ ( 1

يحمي الجسم من الطَّفَح الِجلدّي، والدمامل، وغيرها من ( 2

. اْلمراض الجلديّة  

. يُساعد في التقليل من ظهور القَُرح في الجسم( 20  

السبب فإّن لديه المقدرة على إيقاف النزيف  يُخثِّر الدم؛ ولهذا( 22

. الداخلّي في الجسم  

يُحسِّن من ِصّحة الكبد، ويُساعد في أدائه لوظائفه بشكٍل ( 21

. فّعال  

ز من ِصّحة الجهاز الهضمّي؛ حيث إنّه يُنظِّم حركة ( 25 يُعزِّ

. اْلمعاء، ويُلَيِّنُها  

م بمستوى الحموضة داخل الَمِعدة؛ حيث إنّه  يُساعد( 25 في التحكُّ

يُساعد على إفراز العصارة الصفراويّة من المرارة، مّما يُساعد في 

. َمْنع حدوث قُرحة الَمِعدة  
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يُنظِّم الدورة الشهريّة عند النساء، وذلك عن طريق تسهيل ( 23

ي قد تترافق تدفُّقها عند الحاجة؛ كما أنّه مفيد لآلثار الجانبية الت

اَّلنتفاخ في البطن، : مع الدورة الشهريّة عند بعض النساء، مثل

. والتعب، والتشنُّجات الُمؤلِمة  

ِحم عند المرأة( 22 . يُحافِظُ على ِصّحة الرَّ  

. يُخلُِّص الشخص من القلق، والتوتُّر، ويُساعد في تهدئته( 20

ة، أو التي يُساعد على عالج اَّللتهابات التي تحدث في المعد( 21

.تُؤّدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وظهور الُحّمى  
 

  :وصفات طبيعيّة للجسم باستخدام زيت الورد

: فيما يلي َشْرح لبعض طرق استخدام زيت الورد للجسم  

  :وصفة زيت الورد لعالج الجروح( 2

  :يتّم تحضيرها على النحو اآلتيو

: الُمكّونات  

. من زيت الورد قطراتبضع ( أ  

: طريقة التحضير  

. يُوَضع زيت الورد على المنطقة المجروحة( أ  

ر هذه الوصفة مّرتَين في اليوم( ب . تُكرَّ  

  :وصفة زيت الورد لترطيب البشرة( 1
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  :يتّم تحضيرها على النحو اآلتيحيث 

: الُمكّونات  

. من زيت الورد قطراتبضع ( أ  

: طريقة التحضير  

   .الورد على البشرة، ويُتَرك حتى يتّم امتصاصهيُوَضع زيت ( أ

. تُغَسل البشرة باستخدام غسول خفيف( ب  

يتّم ترطيب البشرة باستخدام أحد أنواع الُمرطِّبات ذات النوعيّة ( ج

. الجيّدة  

ر هذه الوصفة بشكٍل ُمنتظَم( د . تُكرَّ  

  :وصفة زيت الورد لعالج حّب الشباب( 5

 :ة تحضير وصفة عالج حّب الشبابلطريق وفيما يلي َشْرحٌ 

: الُمكّونات  

. زيت الورد من قطراتبضع ( أ  

. من زيت جوز الهند قطراتبضع ( ب  

: طريقة التحضير  

. يُخلَط زيت الورد مع زيت جوز الهند( أ  

.أو ثالث مّرات في اليوم يُوَضع الزيت على البشرة مّرتين( ب  
 

  :وصفات زيت الورد للتبييض( 5
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الورد اْلساسي يتميّز برائحٍة عطريٍّة جميلة، وينّعم، ويليّن،  زيت

ويفتّح البشرة، ويقلّل من حّب الّشباب، والنّدوب، والتّجاعيد فيها، 

 :يع أنواع البشرة، وطريقتها هيوتناسب هذه الوصفة جم

: المكونات  

. كوب من الحليب المبّرد( أ  

. قطرات من زيت الورد 20( ب  

: طريقة التحضير  

يُضاف زيت الورد إلى الحليب، ( أ  

. ويخلطاّن جيداً ( ب  

ثّم يتّم تطبيق الخليط على جميع أنحاء الجسم، ويترك عليه ( ج

. لعّدة دقائق قليلة  

. بعد ذلك يُغسل بالماء( د  

. تكّرر الوصفة يوميّاً لعّدة أيام قليلة( هـ  

  :زيت الورد إلزالة الجلد الميت( 3

، تعمل على إزالة الجلد فعَّالقّشٍر كريمي هذه الوصفة عبارة عن م

الميّت بلطٍف، وتنّعم البشرة، وتزيل اَّلسمرار النّاتج عن التّعرض 

للّشمس، مما يفتّح لون البشرة، باإلضافة إلى أنّها تمنع تلف خاليا 

البشرة عن طريق تحييد الجذور الحّرة الّضارة، وهي مناسبة 

  :هيالحساسة والجافة، وطريقتها للبشرة 
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: المكونات  

. أرز مطحون( أ  

. لبن رائب( ب  

. قطرة من زيت الورد 1( ج  

: طريقة التحضير  

. تُخلط المكّونات، ثّم يتم تطبيقها على الوجه( أ  

. وبعد ذلك، يُترك الخليط ليجف على البشرة، ثّم يُشطف بالماء( ب  

  :زيت الورد لترطيب ونضارة البشرة( 2

فصل الشتاء تميل البشرة إلى الجفاف في فصل الّشتاء، وهذه  في

الوصفة المقشِّرة ترطّب البشرة جيداً، وتعيد إليها التألّق، 

  :ضارة، واإلشراق، وطريقتها هيوالنّ 

: المكونات  

. نصف ملعقة كبيرة من العسل( أ  

. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند 1( ب  

. ملعقة كبيرة من ماء الورد( ج  

. ملعقتان كبيرتان ونصف ملعقة من الّسكر الخشن( د  

. قطرة من زيت الورد( هـ  

. حفنة من الورود المجفّفة( و  

: طريقة التحضير  

. يُسّخن زيت جوز الهند في وعاٍء على الموقد حتى يذوب( أ  
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عندما يتم ذوبان زيت جوز الهند، يُضاف إليه العسل وماء ( ب

. على خليٍط متجانسالورد، ويخلطان جيداً للحصول   

يترك الخليط ليبرد، ثّم يضاف الّسكر ببطء مع اَّلستمرار في ( ج

. الخلط للحصول على معجوٍن متجانس  

. بعد ذلك، يضاف زيت الورد ويخلط جيّداً ( د  

. ومن ثّم تفتّت قطع الورود المجففة في الخليط( هـ  

. ثم يفرك به الوجه، ثم يغسل( و  

  :نصائح للتبيض

تغيير لون البشرة اْلصلي، لكن يمكن الحصول على بشرٍة َّل يمكن 

  :اخل إلى الخارج، وذلك كاآلتيشابٍّة ونضرة من الدّ 

على شكل عصائر مثل عصير البرتقال، " س"تناول الفيتامين ( 2

أو إضافة ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون، ونصف ملعقة 

. صغيرة من العسل إلى كوٍب من الماء، وشربه في الّصباح  

إلى النّظام "أ" مراعاة إضافة أغذية تحتوي على فيتامين( 1  

الغذائي؛ لتفتيح البشرة، مثل الحليب الخالي من الّدسم، وصفار 

، واْلسماك الّصدفيّة، واْلغذية التي تحتوي على البيتا البيض

. كاروتين، مثل الجزر، والبطيخ، والبابايا النّاضجة الملّونة  

تخفيف التّعرض ْلشعة الّشمس، وارتداء قبّعة، أو أخذ مظلّة ( 5

حينما يكون الطّقس حاراً، واستخدام الكريمات الواقيّة من الّشمس 

. على اْلقل قبل الخروج بعشرين دقيقة  

تقشير الجسم كله بخلطات التّقشير الطّبيعيّة، مثل خلطة الّسكر ( 5

. والعسل  

ممارسة التّمارين الّرياضية بانتظاٍم خاصةً لألشخاص الذين ( 3

. ينعدم النّشاط في نمط حياتهم  

أكواب من الماء؛ للحصول على جسٍم خاٍل من  20-1شرب ( 2

. الّسموم، ورطٍب كذلك  
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:البابونجزيت   

يعد زيت البابونج من أشهر الزيوت الذي تم استخدامها منذ القدم، 

ثل مصر فقد تم استخدام زيت البابونج في الحضارات القديمة م

يحتوي على كثير من زيت البابونج فإنَّ القديمة واليونان وروما، 

في تقليل اضطرابات الجهاز  مهبية، فقد تم استخداالفوائد الط

عسر الهضم والغثيان واَّلنتفاخ، كما ويساعد في الهضمي مثل 

فعال في تخفيف  شفاء القروح والتئام الجروح، كما ويساهم بشكل

، ويساعد في تخفيف اْلمراض الجلدية مثل القلق واَّلسترخاء

اْلكزيما أو الطفح الجلدي، ويحتوي زيت البابونج على مضادات 

التهابات المفاصل، اَّللتهابات التي تساهم في تخفيف آَّلم الظهر و

كما ويحتوي زيت البابونج على الكثير من الفوائد التجميلية التي 

تجعله خياًرا ممتاًزا ليكون مكونًّا لكثير من مستحضرات العناية 

هم فوائد زيت بالبشرة والشعر والجلد، وفي ما يأتي ذكر ْل

  .البابونج للشعر

  :فوائد زيت البابونج للشعر

يحتوي زيت البابونج على الكثير من الفوائد الفعالة التي تساعد 

في الحفاظ على الشعر وفروة الرأس، فيعد زيت البابونج من 

أشهر الزيوت التي تستخدم في الحفاظ على نعومة الشعر وحيويته 

  :أهم فوائد زيت البابونج للشعرونشاطه، وفي ما يأتي 

البابونج بخصائصه يشتهر زيت : ترطيب وتنعيم الشعر( 2

المهدئة لألعصاب فيحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس، 

فيساعد في الحفاظ على مستويات الرطوبة داخل الشعر فيقوي 
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الشعر، ويعزز ملمس الشعر الجاف والهش، مما يعزز ملمس 

. الشعر الناعم القوي  

من أهم فوائد زيت البابونج أنّه حّل طبيعي فعال : مضاد للقشرة( 1

يساعد على تهدئة فروة الرأس فإنَّه رة والقمل، محاربة القشل

. المتهيّجة، ويرطّب فروة الرأس، كما ويساعد على تخفيف الحكة

قطرات زيت  فوضع: يثري لون الشعر ويحافظ على إشراقه( 5

البابونج على الشعر يساعد على تفتيح الشعر، ويمكن وضع القليل 

يساعد على إبراز جمال  فإنَّه من زيت البابونج على مزيج الحناء

الشعر، ومن فوائد زيت البابونج للشعر أّن وضع قطرات على 

. الشعر الجاف يمنح الشعر نعومة وجماًَّل   

البابونج ونبتة  خلطات باستخدام زيت البابونج و

  :للشعر

يحتوي زيت البابونج على الكثير من الفوائد للحفاظ على الشعر 

دام زيت البابونج بعدة طرق لالستفادة وفروة الرأس، فيمكن استخ

ستفادة من زيت من فوائد زيت للشعر، وفي ما يأتي طرق لال

  :البابونج للشعر

يغسل الشعر بماء دافْى لفتح : تدليك الشعر بزيت البابونج( 2

س وتدلك بلطف أم يوضع كمية مناسبة على فروة الرالمسامات، ث

بحركة دائرية، يترك الزيت لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء 

البارد إلغالق المسامات والحفاظ على مستويات الرطوبة داخل 

الشعر، تكرر هذه العملية ثالث مرات أسبوعيًا لتعزيز فوائد زيت 

. البابونج للشعر الجاف  
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التدليك يوضع الخليط على فروة الرأس مع  :بابونج والعسلال( 1

 يترك الخليط مدة عشر دقائق بلطف ثم يوضع على أطراف الشعر،

ثم يغسل الشعر بالماء البارد والشامبو، تُكرر هذه العملية مرتين 

أسبوعيًا، فيعزز العسل فوائد البابونج للشعر ويساعد على نمو 

. الشعر  

يوضع حفنة من البابونج في الماء المغلي : منقوع البابونج( 5

لمزيج ليبرد، ثم يوضع الخليط على الشعر مع فرك لطيف ويترك ا

لفروة الرأس لتعزيز الدورة الدموية، يمكن ترك الخليط لمدة 

ساعة أو ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء البارد، تكّرر العملية 

على ا، يساعد البابونج بهذه الطريقة مرتين أو ثالث أسبوعيً 

.اقطالحفاظ على قوة الشعر وحمايته من التس  

:فوائد زيت البابونج العامة  

بية القديمة التي عرفتها البابونج هو واحد من اْلعشاب الط

تم توثيق اَّلستخدامات الطبية للبابونج في مصر  ، وقدالبشرية

 المزعوم إلله الشمس صَ صِّ حيث خُ  ،سنة 1000القديمة ْلكثر من 

. "عْ رَ "  

استخدم لفوائده الصحية العديدة وفي الكثير من مستحضرات وقد 

. التجميل والعطور  

ولكن الكثير من الناس َّل يعرفون أن البابونج هو أكثر فعالية من 

.الشاي  
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:عالج القلق واإلجهاد  2)  

زيت البابونج يساعد في تحسين وتجديد المزاج وعالج القلق 

. واإلجهاد  

من بين الزيوت المستخدمة على نطاق واسع في طب  وهو

. الروائح  

. تساعد في التهدئة واَّلسترخاء زكيةحتوائه على رائحة َّلوذلك 

 اْللمأيضا، يستخدم هذا الزيت للتدليك قبل الوَّلدة لتسكين 

. والمساعدة على اَّلسترخاء  

يمكن لزيت البابونج أن يساعد في تهدئة الطفل مفرط النشاط  كما

.الطفل بهعن طريق خلطه مع زيت الليمون وتدليك   

:يعزز صحة القلب  1)  

زيت البابونج يوفر الحماية للقلب ولألوعية الدموية بسبب 

مستوياته العالية من الفالفونويد، التي ثبت أنها تقلل إلى حد كبير 

ناجمة عن أمراض القلب التاجية عندما من معدل الوفيات ال

. يستعمل داخليا  

ونظرا لمركبات الفالفونويد الموجودة في زيت البابونج قد تساعد 

.أيضا في خفض مستوى ضغط الدم ولها تأثير ملطف على القلب  

:يدعم صحة الجهاز الهضمي  5)  

البابونج تقليديا للعديد من مشاكل المعدة واْلمعاء، زيت يستخدم 

. بما في ذلك اضطرابات الجهاز الهضمي  
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يحتوي زيت البابونج على مركبات مسكنة مضادة للتشنج، ويمكن 

استخدامها لعالج أو تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغاز، 

. وعسر الهضم واإلسهال والقيء  

ن الغاز، وتلطيف المعدة كما أنه مفيد خاصة في التخلص م

. واسترخاء العضالت من المواد الغذائية  

ونظرا لخصائصه المهدئة يمكن لزيت البابونج أن يستخدم  داخليا 

.وموضعيا لتخلص من الغثيان  

:مسكن طبيعي  5)  

 تعرقل حيات زيت البابونج عالج فعال آلَّلم التهاب المفاصل التي

المنطقة المتضررة  تكميدهو  على المصاب فعلهما  فكل اإلنسان،

 قبل ذلك من زيت البابونج الدافئ، مع التدليك اللطيف بالقليل

لتحسين الدورة الدموية، وتخفيف اَّللتهاب واْللم الذي يصاحب 

. التهاب المفاصل  

يعانون  للذينعلى هذا الزيت لإلعفاء السريع كما يمكن اَّلعتماد 

ع من الصداع بسبب البرد والتهاب الجيوب اْلنفية، والصدا

.النصفي  

:عالج الجروح والحروق  3)  

ق، ويمكنه تسريع زيت البابونج عالج ممتاز للجروح والحرو

. اَّللتهابات الشفاء لتخلص من  

تدليك زيت البابونج مع زيت جوز الهند  لعالج الجروح، يمكنو

. على اْلماكن المتضررة  
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ستهالك شاي البابونج على أساس يومي ليساعد ايمكنك أيضا كما 

.أيضا على التئام الجروح من الداخل الى الخارج  

:عالج حب الشباب واْلكزيما  2)  

زيت البابونج هو عالج منزلي ممتاز للتخلص من حب الشباب 

. وعالج اْلمراض الجلدية المختلفة ومكافحة عالمات الشيخوخة

قطرات من زيت  5إلى  1 من هو وضع لهالمصاب فعما  فكل

من القطن نظيفة وتطبيقها على المناطق  قطعةالبابونج على 

. المتضررة يوميا قبل الخلود إلى النوم  

يمكنك خلط زيت البابونج مع زيت  حساسة جدا، البشرةإذا كانت 

.خر قبل تطبيقه موضعياآ  

:ترطيب البشرة  0)  

مضادة للميكروبات  زيت البابونج يحتوي على عده خصائص

. وقدرته على تهدئة التهاب وتهيج البشرة  

المايونيز هو جزء من عائلة منتجات اْللبان ويحتوي على صفار 

البيض والزيت والخل، والتي تعمل جميعا بشكل جيد معا لترطيب، 

. وتنعيم البشرة  

قطرات من زيت البابونج مع  3كل ما عليك القيام به هو خلط 

مكونات معا ومزج ال( ليس قليل الدسم)مايونيزنصف كوب من ال

. وجه نظيففي وعاء ثم يوضع على   

. ثم يشطف بالماء الدافئ دقيقة  10إلى  23ويترك لمدة   
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ثم تطبيق مرطب خالي  تجفيف الوجه والرقبة بمنشفة ناعمة،ثم 

. حتفاظ  بالرطوبة الالزمة لبشرتكلالمن الزيت   

العملية تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة من مشاكل حب  هذه

الشباب أو غيرها والتخلص من جفاف وترطيب البشرة للذين 

.يعانون أشد المعاناة في أشهر الشتاء  

:لحروق الشمسمرهم ( 1  

قطرات من  20إذابة زيت جوز الهند على نار هادئة وإضافة إليه 

قطرات من زيت  5قطرات من زيت البابونج و  2زيت الالفندر و 

النعناع تخلط جميع الزيوت جيدا توضع في وعاء زجاجي وتترك 

. لتبرد  

بعد ذلك يمكنك تطبقها على المنطقة المتضررة حسب الحاجة على 

.اْلقل مرتين في اليوم  

.واْلهم أن زيت البابونج مهدِّئ لألعصاب طبيعي  
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:زيت الخروع  

يتميّز زيت الخروع بأنه سائل شفّاف ويكون لونه أصفر، باإلضافة 

إلى أنه يستخدم في حل المشاكل التي تتعلّق بالجهاز الهضمي، إذ 

يتحّول الزيت في اْلمعاء الدقيقة إلى حمض الريسينوليك، الذي 

يّات الهضم، كما أن حمض الرينيوليك وزيت يقوم بتسريع عمل

الخروع يزداد امتصاصهما بالجلد فهما يحاّلن أيًضا بعض 

المشاكل واْلمراض الجلدية، باإلضافة إلى فائدته الهاّمة في تعزيز 

نمّو الشعر والّرموش، لذا يوجد عّدة فوائد واستخدامات زيت 

وتزرع  ،ئص المميّزة التي يحتوي عليهاالخروع نتيجة للخصا

نباتات زيت الخروع في المناطق الدافئة وتحتوي بذوره الغنية 

كن أن يكون مضغ البذور بالزيت على ماّدة الريسين الّسامة فيم

. قاتاًل   

  :استخدامات زيت الخروع

العديد من اَّلستخدامات والفوائد لزيت الخروع، كما أّن  يوجد

بعض هذه اَّلستخدامات َّل تزال تحت دراسة العلماء للتأكد 

:والتحقّق من صّحتها، ومن ضمن هذه اَّلستخدامات  

النساء أصبحن يتناولن زيت الخروع  أنَّ إذ  :عملية الوَّلدة

ن لتحريضهّن على المخاض، كما أظهرت الدراسات اْلولية أ

الزيت زاد معّدل المخاض لديهّن خالل هذا النساء الاّلتي تناولت 

ساعة من تناول الزيت، أّما بعد ذلك أشارت الدراسات  15أول 

بأنه َّل يوجد اختالف في وقت الوَّلدة سواء مع شرب زيت 

.الخروع أو بدونه  
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أثبت زيت الخروع بأنه يساعد في التحسين من  :عمله كمليّن 

باإلضافة إلى أن اَّلختبارات أشارت بأنه يساهم  أعراض اإلمساك،

في التقليل من فرص اَّلصابة باإلمساك، وبذل الجهد أثناء التغّوط، 

ولكن من الجدير بالّذكر بأن زيت الخروع َّل يزيد أو يقلّل من كميّة 

.البراز كما أنه َّل يؤثّر على عدد حركة اْلمعاء  

  .نوينصح بعدم شرب زيت الخروع تحت أي ضرف كا

بأن الدراسات أظهرت  إنَّ  :دوره في لمعان الّشعر وصحة الجلد

قد يحّسن الشعر من خالل زيادة لمعانه وبريقه، كما  زيت الخروع

أن بعض اْلشخاص يستخدمون زيت الشعر كبلسم للشعر، 

من القشرة بالّشعر،  والبعض اآلخر يستخدمه لمنع أو التقليل

باستخدام زيت الخروع على أنه يساعد في ترطيب  يقوموغيرهم 

التقليل من ظهور التجاعيد، والبشرة وإعطائها ملمس ناعم، 

والتحسين من صحة البشرة، ولكن ما زال العلماء يبحثون عن 

صّحة هذه المعلومات، إَّّل أن بعض الزيوت النباتية اْلخرى ومن 

ماء من صّحتهم زيت اْلفوكادو، وزيت اْلرغان تحقّق العل: بينها

. للتحسين من جودة البشرة  

أشارت الّدراسات بأن اْلشخاص المصابين  :التهاب المفاصل

بالتهاب المفاصل وبشكل أخّص عند الّركبة استفادوا من تناول 

مكّمالت زيت الخروع، باإلضافة إلى أنه أثبت فعاليته لألشخاص 

بأنه كان الذين يعانون من هشاشة العظام، إذ إن النتائج كشفت 

. من العالجات الفّعالة في حل هذه المشكلة  
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  :استخدامات أخرى

يوجد استخدامات عديدة لزيت الخروع باإلضافة إلى المذكورة 

أعاله ومن أهم هذه اَّلستخدامات؛ مرض التصلّب المتعّدد، 

تشنّجات الحيض، حب الشباب، الصداع النصفي، ضربة الشمس، 

.قيةعدوى الخميرة، والقوباء الحل  
 

:فوائد زيت الخروع للرموش  

يُعد زيت الخروع أحد العناصر الطبيعية التي تُسهم في نمو شعر  

الّرموش، كما لم تثبت أي مخاطر في حال استخدام زيت الخروع، 

من الممكن فقط دخول كمية بسيطة إلى العين، هذه الكمية تجعل و

الرؤية غير واضحة لبضٍع ثواٍن، لكن ُسرعان ما يتم التّخلص من 

زيت الخروع ذلك عند غسل العينين بالماء، أّما عن فوائد 

  :للرموش فهي كاآلتي

والذي يُساعد على بناء  أ يحتوي زيت الخروع على فيتامين

ة في أنحاء الجسم، باإلضافة إلى دوره كمضاد اْلنسجة التالف

لألكسدة، كما يُسهم هذا الفيتامين بإصالح جميع اْلضرار التي 

. لحقت بصيالت الشعر، ويُحفزها على النمو من جديد  

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك بكميات عالية كما 

، والتي 1جًدا، هذا الحمض يُعد من اْلحماض الدهنية أوميغا 

تُساهم بشكٍل جيد في تسريع نمو الّرموش، وإصالح جميع 

. من زيت الخروع% 20الرموش التالفة، كما يُشكل هذا الحمض   
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بنسبة  تساقط الّشعرأنه يمنع  من فوائد زيت الخروع اْلساسيةو

كبيرة، كما يُساعد بالتقليل من خطر اإلصابة بالصلع خاّصة عند 

. الرجال  

زيت الخروع في إضفاء تألق ولمعان إلى الّرموش؛ وذلك  ويُساهم

بسبب احتوائه على مكونات هاّمة، ولكن يجب الحرص على 

. المداومة في استخدامه للوصول إلى النتائج المطلوبة  

الخروع على التخلص من كافة الرموش التالفة يساعد زيت 

. والمتكسرة واآليلة للسقوط  

يعمل زيت الخروع كمرطب طبيعي للرموش، كما يلعب دور بارز 

في تغذيتها وترطيب جذورها وما حولها من الجلد، اْلمر الذي 

. ينعكس على الرموش بشكٍل إيجابي  

على جميع أخيًرا يجب استخدام زيت الخرع بشكل يومي للحصول 

.الفوائد التي سبق ذكرها  
 

  :فوائد زيت الخروع للشعر

لزيت الخروع خصائص عديدة فهو يعتبر مضاد للفيروسات 

ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، هذا ما يجعل منه عالج فعال 

َّللتهابات فروة الرأس، وكما أنه يحتوي على البروتين الذي 

في عالج التهاب يحافظ على صحة الشعر وكما أنه يساعد 

بصيالت الشعر، والجدير بالذكر أنه يحتوي على حمض 

الريسينوليك الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس مما 
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يساعد على تغذية بصيالت الشعر بشكل أفضل، وفيما يأتي فوائد 

:زيت الخروع للشعر  

باحتوائه على حمض الريسينوليك، : يخفف من تساقط الشعر( 2

الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي 

يحسن من صحة فروة الرأس وبصيالت الشعر وبالتالي يقلل 

تساقط الشعر، ويعمل زيت الخروع على تقوية جذور الشعر 

. فطرياتبتغذية فروة الرأس وحمايتها من الميكروبات وال  

عادة ما تظهر القشرة بسبب مشكلة في : يعالج قشرة الرأس( 1

فروة الرأس كالحكة أو فروة الرأس الدهنية وباحتواء زيت 

الخروع على مواد مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات هذا 

. يجعل منه عالج فعال للقشرة  

ات يمأل زيت الخروع الفجو: يقلل من أطراف الشعر المتقصفة( 5

التالفة من الكيراتين في الشعرة مما يزيد من قوة الشعرة نفسها 

. وبالتالي يجعلها أقل عرضة للتسكر والتقصف  

يخترق زيت الخروع الطبقة الخارجية : يعتبر بلسم شعر طبيعي( 5

من الشعر ويمأل الفجوات التالفة من الكيراتين كما تم الذكر في 

قوية وتجعله أقل عرضةً لفقد السابق، هذه العملية تنعم الشعر وت

. رطوبته  

تشكل اْلحماض الدهنية الموجودة في : يحمي الشعر من التلف( 3

زيت الخروع طبقة حماية للشعر تقوم على حمايته من التلف 

الناتج من أشعة الشمس الضارة ومن فقدان لونه، كما تعمل على 

 حماية فروة الرأس من التلف الناتج عن المواد الكيميائية

. الموجودة في صبغات ومنتجات الشعر  
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  :كيفية استخدام زيت الخروع للشعر

بعد الحديث عن فوائد زيت الخروع للشعر سيتم ذكر كيفية 

استخدامه، والجدير بالذكر أن زيت الخروع ثقيل وسميك لذلك 

يُفضل تخفيفه بزيت نباتي آخر كزيت جوز الهند مثاًل، هذا ما 

الخروع غير الرغوبة عند البعض كما يخفف من رائحة زيت 

وتصبح إزالته عن الشعر أكثر سهوله، ويتم وضع عدة نقاط من 

زيت الخروع المخفف على فروة الرأس والقيام بتدليكها ومن 

الممكن إضافة بعض النقاط اْلخرى لتغطية أطراف الشعر وبالتالي 

منع تقصفه وتكسره ولتحسين ملمس الشعر، ويفضل تركه على 

عر لمدة ساعتين على اْلقل ومن ثم غسله ويفضل تكرار الش

.العملية أكثر من مرة باْلسبوع الواحد  
 

:وصفات وفوائد زيت الخروع للشعر ونعومته  

يُستخدم زيت الخروع على نطاق واسع في الوصفات التجميلية 

ووصفات العناية بالبشرة والشعر لما يتمتع به من مميزات وفوائد 

 للحافظةأفضل الزيوت الطبيعية المستخدمة عظيمة، تجعله من 

دون أي أعراض جانبية،  من طبيعياً  والبشرة الشعرعلى جمال 

ستخدام زيت الخروع المستمر على التخلي عن اكما يساعدِك 

المنتجات الكيميائية للعناية بالشعر، والتي تتسبب بتلف حقيقي 

ي أهم وضرر بليغ للشعر، مما يزيد من حالته سوًءا، وفيما يل  

:أفضل وصفات زيت الخروع للشعرو  

عية التي تعتمد في مكوناتها على هناك بعض الوصفات الطبي

ستفادة من فوائده العظيمة للشعر َّلستخدام زيت الخروع واا

.رةوالبش   



العطرية عالج وجمالالزيوت   
171 

:وصفة زيت الخروع الساخن لشعر أكثر نعومة( 2  

هذه الوصفة على تنعيم الشعر وترطيبه من الجذور، كما  تساعد

تساعدِك على تحفيز نمو الشعر من خالل تحسين وصول الدورة 

الدموية لفروة الرأس وتمدها بما يحتاجه الشعر من غذاء 

وفيتامينات ومعادن، كما أنها تستخدم كبديل طبيعي لكريم 

.التصفيف، مما يساعدِك على فك تشابك الشعر  

:المكونات  

.من زيت الخروع صغير مقدار( أ  

.منشفة ساخنة( ب  

:طريقة التحضير  

.لخروع في حمام مائي ساخنبتسخين زيت ا القيام( أ  

زيت الخروع الساخن على الشعر من الجذور وحتى  تطبيق( ب

.اْلطراف  

يتسبب فروة الرأس جيداً بأطراف أصابعِك بنعومة حتى َّل  دلك( ج

.بإلتهابات في فروة الرأس   

غطائه  مع إحكامساخنة على الشعر بأكمله منشفة توضع ( د

.هولفه  

مجدداً  ووضعهاتسخين المنشفة على البخار الساخن  تكركر( هـ

.على الشعر  

.العملية لمدة ساعة كاملة تكرير( و  
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بالماء الدافئ والشامبو للتخلص من أثار الزيت  الشعر شفط( ز

.تماماً   

.على نتيجة مبهرة للحصولسبوعياً أالوصفة مرة  تكركر( ح  
 

الخروع للعناية بالشعر وتحفيز وصفة حمام زيت ( 1

:نموه  

تساعد هذه الوصفة على تحسين نمو الشعر وتكثيفه، كما تمده 

برطوبة طبيعية مستخلصة من ثالث زيوت طبيعية مذهلة للعناية 

.أكثر نعومةونتيجة مضمونة  وتمنح الشعربالشعر،   

:المكونات  

جوز زيت  و زيت الزيتون و زيت الخروع مقادير متساوية من( أ

.الهند  

.منشفة ساخنة( ب  

:طريقة التحضير  

.بخلط مقادير الزيوت المتساوية جميعها معاً في وعاء القيام( أ  

الوعاء في حمام ماء ساخن ليكتسب منه الحرارة  وضع( ب

.ويسخن  

د( ج .لتحسين وصول الزيوت لفروة الرأس الشعرمن نظافة  التأكُّ  

ط الزيوت على فروة خلي ثم تطبيقلعدة أقسام  الشعر تقسيم( د

.ستمرار التدليك لعدة دقائقاالرأس، مع   
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الخليط على باقي أجزاء الشعر وصوَّلً لألطراف  توزيع( هـ

.المتقصفة  

على الشعر مع إحكام غلقة بمنشفة ساخنة توضع  يترك الخليط( و

.كل عدة دقائق  

.بالماء والشامبو المناسب لطبيعة الشعر الشعر شفط( ز  

.العملية مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج تكرار( ح  
 

:وصفة زيت الخروع واْللوفيرا لتحفيز نمو الشعر(  3 

هذه الوصفة نتيجة مذهلة لشعر أكثر صحة ونعومة، فهي  تمنح

كيفية  ودونكمتحفز نمو الشعر لينمو بمعدل أسرع من المعتاد، 

:تحضيرها  

:المكونات  

.فنجان جل اْللوفيرا( أ  

.ملعقة صغيرة من زيت الخروع( ب   

.ملعقة صغيرة مسحوق الحلبة الناعم( ج  

.ملعقة صغيرة بودرة الريحان( د  

:طريقة التحضير  

بخلط جميع المكونات معاً في وعاء لتحصلين على ماسك  القيام( أ

.كريمي قوامه كثيف  
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المزيج من الجذور حتى  ثم تطبيقْلقسام متعددة  الشعر تقسيم( ب

.اْلطراف  

على الشعر  ويتركبغطاء الشعر البالستيكي،  الشعرلف  إحكام( ج

.ساعات على اْلقل 5لمدة   

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو  يمكنبعد إنتهاء المدة ( هـ

.الخاص للتخلص من أثار الماسك المتبقية  

أكثر نعومة  الشعرمالحظة الفرق فور اإلنتهاء، ليصبح  يمكن

.ولمعان  

.الماسك مرة أسبوعياً للحصول على نتيجة مؤكدة تكرار( و  
 

:فوائد زيت الخروع للوجه  

والمعادن اْلساسية   ( ه)تامين على في الفريد يحتوي هذا الزيت

المغذيات الرئيسية التي تمنحها قائمة طويلة من الفوائد الصحية و

مشبعة التي تسمى حمض هي اْلحماض الدهنية المتعددة غير ال

أن زيت الخروع يوفر الفوائد التالية للوجه  يعتقد، الريسينوليك

.والبشرة ومنها   

:البشرة الحساسة   

يحتوي زيت الخروع على درجة منخفضة من الكوميدوغينيك هذا 

يعني أنه غير المرجح أن تسد المسام في الجلد وتقلل من خطر 

ظهور الرؤوس السوداء مما يجعلها مناسبة لالستخدام على 

.سةالبشرة الحسا   
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:غير مكلف   

منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تكون باهظة الثمن لذا يعتبر زيت 

الخروع من الزيوت المنخفضة الثمن نسبيا ويشترك زيت الخروع 

في العديد من الخصائص المماثلة مثل تعزيز بشرة صحية أو 

.رطوبة في الجلد   

:تكثيف الحواجب   

اجب وذلك من خالل ابدأ باستخدام زيت الخروع لتكثيف الحو

غمس قطعة قطن صغيرة وتمريرها على الحاجب قبل النوم 

، حيث يؤدي إلي نمو ع مراعاة البعد عن منطقة العينينمباشرة م

.شعر الحواجب ويجعله كثيفا وَّلمعا   

:الرموش الطويلة   

لرموش أي الرغبة في البعض يعاني من بعض المشاكل في ا

استخدام زيت الخروع حيث ، يتم ذلك عن طريق تكثيف الرموش

يمكنك استخدام قطعة قطن صغيرة بها زيت الخروع وتمسح 

.الرموش بها قبل النوم   

:يقلل من اَّللتهابات و اللدغات   

يمكن استخدام زيت الخروع للمساعدة في تهدئة البشرة المتهيجة 

، يمكنك وضع الزيت يف حكة لدغ الحشرات ولسعات النحلوتخف

، أو مزجه بالزيوت دغة من تلقاء نفسهاسعة حشرة أو لعلى ل

، مثل زيت شجرة الشاي أو ساسية التي تزيد من تهدئة البشرةاْل

.الالفندر  
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:بلسم لحروق الشمس   

، ولهذا فهو مفيد في الخروع هو مضاد طبيعي لاللتهاباتزيت 

تقليل التورم واَّلحمرار الناجم عن حروق الشمس وأي حرق 

على حروق الشمس بعد التعرض آخر، حيث يمكنك وضع الزيت 

.للشمس للمساعدة في تهدئة اَّلحمرار والتهيج   

:كيفية استعماله لعالج التشققات الشفاه   

، ولكنه أيًضا روع فقط على تهدئة البشرة الجافةَّل يعمل زيت الخ

، تحتوي العديد من المنتجات التي يتم فاه الجافةمكيّف طبيعي للش

، ويمكنك خروع كعنصر أساسيمتجر على زيت الشراؤها من ال

صنع بلسم الشفاه الخالي من المواد الكيميائية في المنزل 

اْلساسية باستخدام زيت الخروع العادي أو مزجه مع الزيوت 

، على الرغم من أنك قد َّل ترغب في والفازلينالمأمونة للبشرة 

، إَّل أنه الخروع في أي مكان بالقرب من فمكالحصول على زيت 

.الجافة والمتشققة اهللشف مفيد  

:كيفية استعماله للتخلص من الهاَّلت  

، حيث كبير إلزالة التعب من حول عينيك يعمل زيت الخروع بشكل

يوت الطبيعية ولكن من دون الفوضى، أنه يعمل مثل الكثير من الز

حول عينيك وحتى على  ، افرك قليالً قبل أن تذهب إلى الفراش لياًل 

.للعينين وصول الزيتم يجب الحرص على عدو، رموشك  
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:كيفية استعماله لمحاربة عالمات تقدم السن  

تك إذا كنت تريد يمكنك تطبيق زيت الخروع مباشرة على بشر

الزيت مفيد  ، كثير من الناس َّل يعرفون أن هذاتوهج أكثر شبابا

يمكن أن يساعد زيت الخروع الذي كما ، للتخلص من التجاعيد

المرونة ومنع عالمات التمدد الناتجة يفرك في الجلد على تحسين 

.عن الحمل  

:كيفية استعماله لعالج الدمامل والحبوب  

يعمل زيت الخروع بشكل كبير كعالج لحب الشباب الكيسي العميق 

مثل الخراج والحبوب كبيرة الحجم حيث يساعد على تقليل تلك 

التي  الحبوب واَّللتهابات الناتجة عن حب الشباب ويقتل البكتيريا

، لذا إنه يعمل بسرعة كبيرةكما ، تساعد على إزالة حب الشباب

.مقبل الذهاب للنو فهو يوضع  

:كيفية استعماله إلزالة الثآليل القبيحة  

، ة الثآليل القبيحة وعالمات الجلديمكن استخدام زيت الخروع إلزال

تطبيق الزيت على البثرة أو عالمة  فعله هو على المصابكل ما 

.بضعة أسابيعالجلد كل يوم ل  

:اآلثار الجانبية المتعلقة بزيت الخروع  
يمكن أن يكون لزيت الخروع مجموعة من اآلثار الجانبية بجانب 

:الخصائص المفيدة له   

  يمكن أن يسبب طفح جلدي في حالة إصابة الجلد بالحساسية

.التورم   

.تهيج الجلد وتطور الطفح الجلدي هما أكثر اآلثار الجانبية شيوعا   

 إذا ما استُخدمأي منه هذه اآلثار في حالة اإلكثار في اَّلستخدام  كل

.فهو آمن بحكمة  
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:زيت الحناء  

تنتمي الحناء إلى الفصيلة الحنائية، وهي من اْلشجار الحولية 

ر لمدة تتراوح بين ثالث وعشر سنوات، وتنمو ليصل  التي تُعمِّ

ارتفاعها إلى عدة أمتار، وتنتج أزهاراً بيضاء صغيرة ذات رائحة 

عطرة تنضج للتحول إلى ثمار كروية وصغيرة الحجم، واستُعملت 

جاَّلت مختلفة، وخاصة في مجال الحناء منذ القدم في عدة م

التجميل والعناية بالشعر، ونظراً لذلك استُخلص الزيت الخام منها، 

. عالج معظم مشاكل الشعروالذي يتميز بفوائد وقدرة كبيرة على   

  :فوائد زيت الحناء للشعر

عالج مشاكل الشعر الدهني من خالل التحكم في إفراز الزيوت ( 2

. والدهون  

كثافة الشعر الخفيف، وخاصة عند اَّلستعمال المتكرر  زيادة( 1

. لها  

. منع تساقط الشعر من خالل تقوية بصيالته وتغذيتها( 5  

. ترطيب الشعر الجاف وعالج مشاكله( 5  

. منح الشعر اللمعان والحيوية الطبيعية( 3  

حمايته من التكسر والتقصف؛ َّلحتوائه على فيتامينات ( 2

. متنوعة  

شعر، وخاصة عند خلطه مع مواد أخرى؛ كالشاي تلوين ال( 0

. اْلسود، أو الميرمية  

. تقليل فرصة ظهور الشعر اْلبيض( 1  
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  :وصفات زيت الحناء للشعر

: المكّونات ،وصفة زيت الحناء التقليدية( 2  

. فنجان صغير من زيت الحناء( أ  

. يعني الدافئ القليل من الماء الفاتر( ب  

: طريقة اَّلستعمال  

نضع الزيت مع الماء في إناء صغير، ونفتره عدة ثواني على نار 

، ومن ثم نُقسم الشعر، ونوزع المزيج عليه حتى يتغلغل في هادئة

جذوره مع تدليك فروة الرأس، ونتركه مدة خمس عشرة دقيقة 

. قبل أن نشطفه بالماء الفاتر  

  :، المكوناتزيت الحناء والزيوت أخرى( 1

. من زيت الحناء ملعقتان كبيرتان( أ  

(. أو أي نوع آخر)  ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند( ب  

. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون( ج  

: طريقة اَّلستعمال  

عشرة إلى  نمزج الزيوت معاً، ونضعها على الشعر مدة خمس

 غسلهبمنشفة مبللة بالماء الفاتر، ثم  عشرين دقيقة مع تغطيته

على  للحصولر التجربة باستمرار بالماء الفاتر والشامبو، ونكر

. شعر صحي وَّلمع  
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: المكّونات ،زيت الحناء ولبن الزبادي( 5  

. كوب من زيت الحناء( أ  

. ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي( ب  

.ربع كوب من الماء الفاتر( ج  

: طريقة اَّلستعمال  

المواد السابقة في إناء فخاري، ونضعها على الشعر مدة  نخلط

بالماء الفاتر  يُغسل الشعرخمس عشرة إلى ثالثين دقيقة، ثم 

الوصفة مرتين أسبوعياً للتخلص من الشعر  وتُكرروالشامبو، 

. الجاف  

: المكّونات ،زيت الحناء والبيض( 5  

. بيضة( أ  

. كوب من زيت الحناء( ب  

. ءربع كوب من الما( ج  

. نصف كوب من الحناء( د  

: طريقة اَّلستعمال  

نمزج المواد معاً حتى نحصل على مزيج متجانس، ثم نضعه على 

يُغسل الشعر، ونتركه مدة خمس عشرة دقيقة حتى يجف، ثم 

مرتين أسبوعياً  الوصفة وتُكرربالماء الفاتر والشامبو،  الشعر

.عةمداده بالعناصر الغذائية المتنوالتغذية الشعر، و  
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:فوائد زيت الحناء العامة  

.يعالج الصداع اذا تم وضعة على الرأس والشعر( 2  

.سلج الفطريات التى تصيب فروة الرأيعا( 1  

.يحارب اْلمراض الجلدية مثل الثعلبة( 5  

.يعمل على تقوية الشعر ويمنع تساقطة ويزيد من كثافته( 5   

.طبيعيا لمعانايكسب الشعر ( 3  
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:الكمونزيت   

يعتبر الكمون من أشهر البهارات التي تُستخدم في مختلف دول 

العالم لتحضير اْلطباق المتنوعة، كما يدخل في عالج العديد من 

اْلمراض؛ نظراً َّلحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية 

الضرورية لصحة الجسم، حيث َّل تقتصر فوائده على المسحوق 

على كمية كبيرة من اْللياف، بل يحتوي زيت الكمون  ،فقط

والبروتينات، والكربوهيدرات، واْلمالح المعدنية المختلفة التي 

. فوائد الصحية والجماليةتعود على الجسم بالعديد من ال  
 

  :فوائد زيت الكمون للشعر

عالج تساقط الشعر ومنع ترققه، باإلضافة إلى وقايته من ( 2

. الصلع  

. زيادة طوله ولمعانه( 1  

. عالج القشرة التي تظهر في فروة الرأس نتيجة الجفاف( 5  

. تعزيز نمو الشعر، وتقوية بصيالته وجذوره( 5  

. تحسين صحته، ووقايته من اإلصابة بالشيب المبكر( 3  
 

  :طريقة استخدام زيت الكمون للشعر

إضافة بضع قطرات منه إلى الكريمات ومنتجات العناية بالشعر 

. المختلفة  

يط على الشعر، وتركه لبضع دقائق، ثّم غسله بالماء تطبيق الخل

. والشامبو  
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  :فوائد زيت الكمون العامة

تنظيم مستوى السكر في الدم، وبالتالي عالج اْلشخاص ( 2

المصابين بمرض السكري؛ نظراً َّلحتوائه على بعض الخصائص 

. المضادة له  

توي الوقاية من اإلصابة بأمراض السرطان المختلفة؛ إذ يح( 1

على العديد من الخصائص المضادة لألكسدة التي تساهم في 

. القضاء على الجذور الحرة، والبيروكسيدات الدهنية  

    .تطهير الخدوش والجروح سواء كانت خارجية أم داخلية( 5

عالج اإلسهال والكوليرا التي تصيب الشخص نتيجة البكتيريا ( 5

والجراثيم، إذ يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم تخلص من 

اَّللتهابات البكتيرية في القولون، والمعدة، واْلمعاء، والعينين، 

. واْلذنين، والجلد  

. إزالة حب الشباب، والبثور، والدمامل التي تظهر على البشرة( 3

. اْلنواع المختلفة من التشنجات والمشاكل المتعلقة بها عالج( 2

. التخلص من الغازات المحتبسة داخل الجهاز الهضمي( 0  

إزالة السموم المتراكمة داخل الجسم، عن طريق مساعدته ( 1

. على زيادة إدرار البول والتعرق  

تحسين عملية الهضم؛ حيث يجب مراعاة أخذ جرعات صغيرة ( 2

رعات الكبيرة تؤدي إلى حدوث رد فعل عكسي منه؛ ْلّن الج

. كالتقيؤ  
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خفض ضغط الدم المرتفع، والوقاية من اإلصابة بالسكتات ( 20

. الدماغية المفاجئة  

تنظيم إفراز الهرمونات واإلنزيمات لدى النساء، باإلضافة ( 22

   .إلى تقوية الرحم، وتقليل اآلَّلم التي تحدث خالل فترة الطمث

زيادة نسبة الكالسيوم في الجسم، وبالتالي الوقاية من ( 21

. اإلصابة بمرض الهشاشة  

عالج اْلمراض المختلفة التي تُصيب الجهاز التنفسي، والتي ( 25

تتمثل في الربو، ونزَّلت البرد، والتهابات الشعب الهوائية، 

. باإلضافة إلى طرد البلغم  

القلق، واَّلكتئاب، تقليل اضطرابات الجهاز العصبي، وأهمها ( 25

والتوتر، والتشنجات، واإلجهاد، ومنح الجسم اَّلسترخاء، وزيادة 

. القدرة على النوم بشكٍل عميق  

تحسين القدرة العقلية، وزيادة القدرة على التركيز، وتعزيز ( 23

. الذاكرة، وبالتالي منع اإلصابة بمرض الزهايمر  

حافظة على تنشيط أنسجة الجسم وخالياه، وبالتالي الم( 22

. الشباب لفترة زمنية طويلة  

زيادة إدرار الحليب لألم وتعزيز مناعتها؛ نظراً َّلحتوائه على ( 20

كميات كبيرة من الحديد، والمنغنيز، والزنك، لذلك يُنصح بتناوله 

.بشكل كبير خالل فترة الرضاعة  
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:زيت السانوج  

السَّوداء شكلها  فالحبَّةالسانوج ليس هو الحبة السَّوداء، : أوَّل

ا السَّاموج فشكله مثل  اقة، وأمَّ مثل حبَّة العدس وهي سوداء برَّ

حبَّة السمسم وهو أسود قاتم، وأخطأ الكثير حينما ظنوا أن 

.السانوج هو الحبة السوداء  

زيت الحبة السوداء قد سبق ذكر فضله، وَّل ضرر فيه من : ثانيا

ا زيت السانوج ففيه فو ائد ولكن يجب الحذر جميع نواحيه، وأمَّ

من المحاذير أن زيت السانوج شديد التركيز، وعند استعماله، 

فمن أراد أن يستعمله في بعض العالجات فيجب أن َّل يتعدَّى ثالث 

قطرات منه، أو يخففه بزيت آخر مثل زيت الزيتون، وإَّلَّ فضرره 

.سيكون أكثر من نفعه  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

من الزيوت ومنافعها، وهنالك الكثير من تمَّ الكتاب بذكر عدَّة 

ن لكم الزيوت التي لم نذكرها َّلستحالت استعابها كلها، ولكن نبيِّ 

أن لكل نبتة على وجه اْلرض زيت وهذا الزيت له فوائد ومضار 

وسواء كانت هذه النبتة من الجنس اليانج أو الين، وقد بينَّا لكم 

ة استعمالها بأن يكون إمَّ طريقة استخالص الزيوت، وبينَّا أنَّ طريق

.ن أو اَّلستنشاق أو التكميد وغيرهبالشرب أو التدليك أو الدها  

هذا وأسأل للا تعالى التوفيق لي ولكم، كما أسأله أن يجعل هذا 

، سبحان الكتاب خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به والمسلمين

ا يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب  ربك رب العزة عمَّ

.العالمين  
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01........................................ زيت الياسمين واإلستروجين   

10................. ................فوائد زيت الليمون  –زيت الليمون   
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12......................................... فوائد زيت الليمون للتنحيف   

11............................................ فوائد زيت الليمون للجسم   

13.................................... فوائد زيت اإلكليل  –زيت اإلكليل   

10.............................................. ت اإلكليل للشعر فوائد زي  

11............................................. فوائد زيت اإلكليل للبشرة   

12..................................... استخدامات أخرى لزيت اإلكليل   

20............................................. فوائد أخرى لزيت اإلكليل   

22................. ..................فوائد زيت الزعتر  –زيت الزعتر   

25................. ............................فوائد زيت الزعتر للشعر   

25................. ................طريقة استخدام زيت الزعتر للشعر   

23................. ...................فوائد زيت القهوة  –زيت القهوة   

20................. .......فوائد زيت اللوز الحلو  –زيت اللوز الحلو   

21................. .......................فوائد زيت اللوز الحلو للوجه   

22................. ......................فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة   

200...................................... فوائد زيت اللوز الحلو للشعر   

202.......................... كيفية استخدام زيت اللوز الحلو للشعر   

201......... ...وفوائده للرموش  –فوائد زيت اللوز الحلو للشفاه   

205........... .......................... فوائد أخرى لزيت اللوز الحلو  
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205................................... كيفية استخدام زيت اللوز الحلو   

203......................... فوائد زيت اللوز المر  –زيت اللوز المر   

202...................................... فوائد زيت اللوز المر للبشرة   

200.............. ..................اللوز المر للمنطقة الحساسة زيت   

201................ ...................طريقة تفتيح المنطقة الحساسة   

202.............. ................فوائد زيت السمسم  –زيت السمسم   

222.......... ........فوائد زيت السمسم للجماع وضعف اإلنتصاب   

225..................... ..................فوائد زيت السمسم الوضعية   

225.................... ......................فوائد زيت السمسم للشعر   

223............... ..........................فوائد زيت السمسم للبشرة   

222............. ............................فوائد زيت السمسم عموما   

220.................................. فوائد زيت الحلبة  –زيت الحلبة   

222............................................ فوائد زيت الحلبة للوجه   

212.................. الفوائد الصحية لزيت القرنفل  –زيت القرنفل   

211.................................. الشعر فوائد زيت القرنفل إلزالة   

215 . زيت القرنفل مضاد للسرطان -فوائد زيت القرنفل للتنحيف   

213................ فوائد زيت المليسة  –( الترنجية)زيت المليسة   

210..................... فوائد زيت الحبق  –( الحبق)زيت الريحان   
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212....................................... ق الفوائد الصحية لزيت الحب  

252............................................ فوائد زيت الحبق للشعر   

251..................................... فوائد زيت الثوم  –زيت الثوم   

زيت الثوم والحد من  –دراسات تؤكد فوائد زيت الثوم للشعر 

255......................................................... تساقط الشعر   

خلطة الثوم وعصير الليمون  –وصفة زيت الثوم للشعر الخفيف 

255............................... زيت ثوم عالج مذهل لحب الشباب   

252......................... ....................فوائد زيت الثوم للوجه   

زيت الثوم لتقوية المناعة في   –ماسكات زيت الثوم للوجه  

250.................................................................. الجسم   

فوائد  زيت الثوم     –زيت الثوم والتخلص من الباعوض   

251................................................................. للجنس   

250................................. زيت البصل للشعر  –زيت البصل   

252..... فوائد زيت البصل العامة  –طريقة استعمال زيت البصل   

255........................ د فوائد زيت جوز الهن –زيت جوز الهند   

253........ فوائده الهند لألسنان  –فوائد زيت جوز الهند للذاكرة   

252............... وصفات زيت جوز الهند لتطويل الشعر وتنعيمه   

252...................................... فوائد زيت جوز الهند للجسم   

230.......................... شرة فوائد زيت الورد للب –زيت الورد   
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القضاء على البقع الداكنة  –زيت الورد لتأخير ضهور التجاعيد 

232................. فوائد زيت الورد للجسم  –بواسطة زيت الورد   

235.................... وصفات طبيعية للجسم باستخدام زيت الورد   

230............................... .......................نصائح للتبييض   

231..................... فوائد زيت البابونج للشعر  –زيت البابونج   

232........ خلطات باستخدام زيت البابونج ونبتة البابونج للشعر   

220......................................... فوائد زيت البابونج العامة   

223......... ...............استعماَّلت زيت الخروع  –زيت الخروع   

220....... ................................فوائد زيت الخروع للرموش   

221........ ..................................فوائد زيت الخروع للشعر   

200...... .........................كيفية استخدام زيت الخروع للشعر   

202........ ......خن لشعر أكثر نعومة وصفات زيت الخروع السا  

205............. .............................فوائد زيت الخروع للوجه   

201............... ...................فوائد زيت الحناء  –زيت الحناء   

212.......... ..................................فوائد زيت الحناء العامة   

211....................... فوائد زيت الكمون للشعر  –زيت الكمون   

215.......................................... فوائد زيت الكمون العامة   

213........................................................ زيت السانوج   
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212...................................... ..........................الفهرس   

 

 تم الكتاب والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات


